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مقدمة

مقدمة

يعتبر النظام المصرفي أىم ما ابتكرتو المجتمعات الحديثة والمتطورة ،بسبب الدور

األساسي الذي يمعبو ،إذ تمثل البنوك الدعامة األساسية لالقتصاد الوطني ،فبعد أن كانت وظيفتيا
تقتصر عمى عمميات الصرف وتجارة النقود ،أصبحت تمعب دور الوسيط بين المودعين الذين
يأتمنونيا عمى أمواليم ،مما يجعميا اإلطار الرئيسي الذي تتجمع فيو المدخرات الوطنية لمختمف

فئات المجتمع ،وبين المقترضين وكل متعامل اقتصادي يحتاج إلى تمويل مالي ،وبيذا تكون
مساىما رئيسيا في تمويل المشاريع التجارية والصناعية واالستثمارات الداخمية والخارجية لمدولة.

وعميو ،واذا كانت البنوك تساىم بشكل فعال في عممية التنمية االقتصادية ،فإنو في مقابل
ذلك ،وكمما اتسعت حدود ىذه التنمية االقتصادية ،كمما زادت الحاجة إلى التعامل معيا والى
الخدمات التي تقدميا ،األمر الذي يتطمب وجود قطاع بنكي متطور ،سواء من حيث األنظمة التي
يقوم عمييا ،أو من حيث الخدمات التي يقدميا .فإلى وقت ليس بالبعيد ،لم يكن لجوء األفراد إلى
البنوك ضروريا ومحتوما ،لقمة حاجتيم ليا ،كونيم كانوا يعتمدون عمى الطريقة التقميدية لتسوية

معامالتيم ،إذ كانت النقود بشكمييا ،الورقي والمعدني ،وسيمة الدفع األساسية ،إن لم تكن الوحيدة
لتسوية المعامالت المالية التي يبرمونيا ،سواء أكان محميا تبادل السمع والخدمات ،أو كانت

مشاريع استثمارية.1

ولكن ،ونظ ار لتزايد حجم المعامالت التجارية والمالية بين األفراد ،وتعدد مجاالتيا باإلضافة

إلى تزايد المخاطر االقتصادية والقانونية المرتبطة بإصدار النقود االئتمانية ،ناىيك عن تعرض
النقود لمكثير من المخاطر ،خصوصا منيا السرقة والضياع ،فقد ظيرت الحاجة إلى ابتكار وسائل

ِّر انتقال وتداول األموال بشكل آمن وسريع ،2وىو ما
دفع جديدة تحل محل النقود في الوفاء ،وتَُيس ُ
عممت البنوك عمى تحقيقو ،من خالل استحداث وسائل دفع جديدة تتخطى مختمف المشاكل التي
كانت تعرفيا أثناء استعمال وسائل الدفع التقميدية ،وكانت األوراق التجارية ،كالسفتجة والشيك

والسند ألمر ،األدوات التي تستجيب لضرورات الحياة التجارية.3

 _1حوالف عبد الصمد ،النظام القانوني لوسائل الدفع االلكتروني ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه ،كمية الحقوق
والعموم السياسية ،جامعة أبو بكر بمقايد ،تممسان ،2015 -2014 ،ص .01

 _2إبراىيم أحمد السيد لبيب ،الدفع بالنقود االلكترونية :الماىية والتنظيم القانوني ،دراسة تحميمية مقارنة ،دار الجامعة
الجديدة لمنشر ،االسكندرية ،2009 ،ص .03

 _3طو مصطفى كمال ،بندق وائل أنور ،األوراق التجارية ووسائل الدفع االلكترونية الحديثة ،دار الفكر الجامعي
االسكندرية ،2007 ،ص .ص .7 -5
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مقدمة
وألن البيئة التجارية تتميز بالسرعة في المعامالت ومواكبة التطور ،خصوصا في مجال

العمميات المصرفية عموما ،ومجاالت استخدام وسائل الدفع الحديثة خصوصا ،فإن تطور وسائل

الدفع لم يتوقف عند ىذا الحد ،كون أن التطور األكثر أىمية في مجال الوفاء بااللتزامات النقدية
تمثل في ظيور نوع آخر من وسائل الدفع التي تعتبر أكثر تطو ار من الشيك والسفتجة والسند

ألمر ،ويتعمق األمر خصوصا ببطاقات الدفع االلكترونية ،والتحويل االلكتروني لألموال ،حتى أن
بطاقات الدفع انتشر استخداميا في معظم دول العالم عمى نحو جعميا المنافس األكبر لمشيكات.

وبالتالي ،تُ َع ُّد تسوية المدفوعات عن طريق وسائل الدفع إحدى الصفات االيجابية
لممجتمعات الحديثة ،خاصة وأن أىميتيا قد تأكدت عندما تعاظم حجم العمميات التجارية ،وأصبح
تصور إمكانية حدوث انسياب منظم لمعمميات التجارية ،وايجاد مناخ تجاري مزدىر
من المستحيل
ُّ
دون استخدام وسائل الدفع عمى اختالف أنواعيا ،عمى اعتبار أنيا وسائل لموفاء بالديون دون

المجوء إلى النقود ،ما يجنب المتعاممين مخاطر حمل النقود والتنقل بيا.

إذا كانت الوسيمة تعرف بأنيا األداة التي تستعمل إلجراء أو إتمام عممية ميما كانت

طبيعتيا .واذا كان الوفاء يتمثل في دفع مبمغ من المال تنفيذا اللتزام يقع عمى عاتق المدين في

مواجية الدائن ،فإن وسائل الدفع تُعرف عمى أنيا تمك الوسائل التي تسمح بتحقيق الوفاء لمدائن
دون استخدام النقود االئتمانية ،والتي تتمثل في النقود الورقية والنقود المعدنية ،وذلك من خالل
تحويل األموال من حساب المدين إلى حساب الدائن بمجرد اصدار األمر بالدفع .وبعبارة أخرى

وعمى خالف النقود الورقية والقطع النقدية ،تسمح وسائل الدفع بتسوية الصفقات والمعامالت

اليومية التي يبرميا األفراد دون الحاجة الستعمال النقود .وبيذا فيي تقوم مقام ىذه األخيرة في
الوفاء ،مادام أنيا تستعمل في تنفيذ التزام بدفع مبمغ نقدي.
فبمجرد وضع إحدى وسائل الدفع تحت تصرف الزبون ،كالشيك أو بطاقة الدفع ،فإن
البنوك تمتزم بتقديم خدمات الوفاء والتحصيل لممدينين ولمدائنين الذين استعمموا مثل ىذه الوسائل

من خالل القيد في الجانب المدين أو في الجانب الدائن لحساباتيم ،وحسب وضعيتيم ،سواء

أالتزموا بالوفاء أو أكانوا مستفيدين.
وألن العصر الحالي أصبح يتميز بالتقدم في جميع الميادين ،بحيث أصبحت العولمة التي

ترتكز عمى رفع الحواجز االقتصادية بين الدول الطابع المميز لو ،ظيرت أنواع جديدة من الجرائم

التي تُرتكب في سبيل سرقة المال واإلثراء غير المشروع .فالفكر اإلج ارمي لم يتوقف عند حدود
معينة ،والبنوك لم تبق مجرد أداة لتجميع رؤوس األموال ،ولم تعد بمنأى عن النشاطات اإلجرامية
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مقدمة
بل أصبحت محال ليا ،نظ ار لتسخير األدوات والتقنيات التي أفرزىا التطور الذي يشيده العصر

الحالي في مختمف المجاالت ،لخدمة المشاريع اإلجرامية والعمميات غير المشروعة.

لقد أصبحت البنوك إذن الوسط األمثل والمالئم لواحدة من ىذه الجرائم الحديثة الظيور

ويتعمق األمر بجريمة تبييض األموال غير المشروعة ،أو العائدات اإلجرامية .ألنيا أصبحت تشكل
أفضل مستودع ليذه األموال التي يتحصل عمييا محترفي اإلجرام بشتى أنواعو ،ج ارء ارتكابيم

جرائم مختمفة .بل إن المجرمين أصبحوا يستغمون وسائل الدفع في عمميات تبييض األموال.

ففي مقابل التطور الذي شيده الوسط التجاري ،من حيث تطوير وسائل الدفع والوفاء
تطورت وسائل ارتكاب جريمة تبييض األموال ،وبعد أن كانت تُرتكب من خالل األساليب والطرق
التقم يدية مثل إنشاء شركات الواجية التي تستثمر فييا ىذه األموال إلعادة تدويرىا وغسميا
وتبييضيا ،وكذلك المضاربة في األسيم والسندات في البورصات الوطنية والعالمية وكذا شراء

األراضي الزراعية والعقارات والتجارة في المخدرات والمؤثرات العقمية والتجارة غير المشروعة في

األسمحة النارية والذخائر والخطف والقرصنة واإلرىاب وتزوير لمنقود والتجارة بالبشر ،وغيرىا من
وسائل الكسب غير المشروع لألموال ،أصبحت التنظيمات اإلجرامية تعمل في كل مرة عمى ابتكار
وتطوير وسائل ارتكاب ىذه الجريمة ،من خالل تسخير ما وصمت إليو التكنولوجيات الحديثة في
مجال وسائل الدفع ،الستغالليا في ممارساتيا اإلجرامية ،بيدف تبييض أمواليا القذرة وطمس

مصدرىا اإلجرامي.

وتجدر اإلشارة إلى أنو بالرغم من ابتكار أساليب حديثة في مجال تبييض األموال ،وبالرغم

من انتشار ىذه الجريمة ،والذي قابمو كثرة النصوص القانونية التي تبين سبل مكافحتيا سواء عمى
المستوى الدولي ،أو عمى المستوى المحمي ،فإنيا تبقى لدى الكثيرين غامضة سواء من حيث

مفيوميا ،أو حتى من حيث اعتبارىا جريمة أصال ،خالفا لمجرائم التقميدية ،كجريمة السرقة أو

القتل ،والتي تعبر عن نفسيا بنفسيا.
فبسبب ىذا الغموض ،يتم إعطاء "تبييض األموال" تصورات غير مطابقة لواقع ىذه
العممية ،كاالعتقاد بأن تبييض األموال يتم في البنوك فقط ،في حين أن العمميات البنكية تعتمد

كدعامة لعمميات التبييض ،فاألموال غير المشروعة توجو كذلك إلى نشاطات اقتصادية غير بنكية.
مع ضرورة التأكيد عمى أن عمميات التبييض تستيدف القطاع البنكي والمالي بشكل كبير ،ولذلك
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البد من أن ترتكز المكافحة عمى مستوى ىذا القطاع.1
باإلضافة إلى ذلك ،واذا كان اإلخطار بالشبية دليل عمى وجود جريمة تبييض األموال،فإن

غياب مثل ىذا اإلجراء ال يعني أن خطر تبييض األموال غير قائم ،ألن ىذه الجريمة تتم في أكثر

من مرحمة وتتميز بالتعقيد .واذا كان صحيحا أن تبييض األموال متعمقا بالصفقات المشبوىة ،فإنو
كذلك يطال حتى الشركات األكثر نظافة.2

تعد جريمة تبييض األموال من صور الجرائم االقتصادية التي تتعمق باألنشطة االقتصادية

غير المشروعة ،والتي تندرج تحت ما يدعى باالقتصاد الخفي ،وىي ترتبط بالجريمة المنظمة التي
تقوم عمى أساس تنظيم ىيكمي يتسم باالستم اررية لتحقيق مكاسب طائمة ،والتي تتزايد بشكل مستمر

نتيجة لتنامي نشاط عصابات اإلجرام المنظمة ،وفي مقدمتيا تجارة المخدرات ،والتي تكون في

الغالب ىاربة خارج حدود سريان القوانين المناىضة لمفساد المالي ،ثم تحاول العودة مرة أخرى

بصفة شرعية معترف بيا من قبل القوانين التي كانت تجرميا.

جاء مصطمح تبييض األموال كترجمة حرفية لممصطمح الفرنسي Blanchiment

 ،d’argentوىذا ىو المصطمح الذي اعتمده المشرع الجزائري في النصوص القانونية المتعمقة

بالوقاية ومكافحة ىذه الجريمة ،متأث ار بنظيره الفرنسي ،3أما التشريعات العربية المقارنة فتستعمل
مصطمحا آخر ىو ما يعرف بغسيل األموال ،والذي جاء كترجمة حرفية لممصطمح االنجميزي

 Money launderingويعود أصمو حقيقة إلى عممية الغسيل التي كانت تتعرض ليا األموال

المتحصل عمييا بالطرق غير المشروعة.

كانت تجارة المخدرات المصدر الرئيسي لألموال التي يتم تبييضيا سواء في الدول المتقدمة

أو في غيرىا ،4فبانتشار وشيوع المخدرات ،والتيافت عمى استيالكيا ،أصبحت سوقيا رائجة وتذر
أرباحا خيالية ،فتقوم العصابات المتخصصة بتأمين ىذه المادة لممستيمكين في أسواق معينة

_ BERDEN Christian, « De l’opération atypique à l’opération suspecte, votre banque surveille… »,
20 ans de lutte anti-blanchiment en Belgique, bilan et perspectives ; actes du colloque organisé par
l’Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil, en hommage à Jean Spreutels, édition Bruylant,
2014, p 101.
2
_ LANDAU Hervé, Pratique de la lutte anti blanchiment : de l’approche normative à la gestion du
risque, édition Revue Banque, France, 2005, p. p 15_ 16.
1

 _ 3لقد استعمل المشرع الجزائري مصطمح "تبييض األموال" ،ولم يستعمل مصطمح "غسل العائدات اإلجرامية" ،والذي كان
مقترحا في المشروع التمييدي الذي كان مقدما من طرف الحكومة :لعشب عمي ،اإلطار القانوني لمكافحة غسل األموال
الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2009 ،ص .23

 _4معزوز دليمة" ،مصادر تبييض األموال" ،مجمة معارف ،المركز الجامعي العقيد أكمي محند أولحاج ،البويرة ،العدد
،06ب 2009ص .140
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مقدمة
ومعروفة لمزبائن فقط ،أين يتم بيعيا قطعا متفرقة ،وىذا األمر يستمزم أن تتناوليا األيدي البائعة
والمشترية قطعا صغيرة مستخرجة من أغمفتيا ،فتمتصق روائحيا المتميزة تمقائيا باأليدي وباألموال

المدفوعة ثمنا ليا ،فيكون ليذه األموال الطائمة روائح معروفة تحول دون تمكن أصحابيا من
إرساليا إلى البنوك عمى ىذه الحالة ،فتنبيوا إلى طريقة معينة لغسميا وتنظيفيا من ىذه الروائح

حتى ال ينكشف أمرىا.
وتتم عممية الغسيل باالعتماد عمى وسائل ال تؤثر عمى األوراق النقدية ،فتكون إما عن

طريق التبخير ،أو باستعمال بعض المواد المزيمة لروائحيا ،ولكن من دون أن تتأثر األوراق النقدية
ومن دون تتمف جراء عممية الغسيل ىذه ،ثم تودع األموال المغسولة في البنوك دون أن تطال

المجرمين وال األموال أية شبية .1فمن ىنا يتضح الواقع الحقيقي لغسيل األموال من حيث منطوق

الكممة وداللتيا الحرفية.

ولكن إذا كانت تجارة المخدرات ىي أكبر العمميات اإلجرامية التي يتحصل من خالليا

المجرمون عمى أموال ضخمة تحتاج إلى تبييضيا ،فإن ىذا ال يمنع من وجود جرائم أخرى تعتبر

مصادر مذرة لألموال التي تحتاج إلى تبييض ،كالرشوة التي تبرز بشكل كبير في صفقات
المقاوالت والمناقصات ،واالختالس وتزييف العممة سواء أكانت وطنية أو أجنبية واالتجار باألسمحة

والرقيق األبيض ،والتيرب الضريبي ،ناىيك عن ج ارئم أصحاب الياقات البيضاء وىي تمك األفعال
التي يرتكبيا األشخاص الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية راقية في معرض قياميم بأعماليم

المين ية ،فيصعب اكتشاف مثل ىذه الجرائم أو مالحقتيا ،كقيام موظف بنك بالتالعب باألرصدة
لصالحو.

تعتبر الدول النامية المتضرر األكبر من ىذه الجريمة ،خاصة وأنيا تحاول خمق بيئة
اقتصادية استثمارية مرموقة ،ولكنيا تصطدم بواقع يكشف عن أن مصدر بعض األموال األجنبية

التي تقدم لالستثمار في ىذه الدول إنما ىي نتيجة ارتكاب ىذه الجرائم ،مما يصعب التمييز بين

رأس المال المشروع و بين ذلك غير المشروع.

تعتبر الجزائر من الدول المتضررة من ىذا النوع من الجرائم ،فانفتاحيا عمى اقتصاد

السوق ،باإلضافة إلى ما عرفتو خالل العشرية الماضية من ويالت اإلرىاب وما قد يترتب عنيما
من أموال غير مشروعة ،جعميا تتنبو إلى ضرورة مراجعة تشريعاتيا القائمة وتطويرىا لمواجية أي
 _ 1سعيفان محمود محمد ،تحميل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمميات غسيل األموال ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،األردن
 ،2008ص .ص .16 _15
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مقدمة
مساس باالقتصاد الجزائري ،بل والى إصدار نصوص قانونية تتالءم وتتماشى ومتطمبات مكافحة
ىذه الظاىرة المتفشية في الوسط المالي.

كانت البداية بإنشاء خمية معالجة االستعالم المالي المكمفة بتمويل اإلرىاب وتبييض

األموال ،1ويمييا قانون المالية لسنة  ،2003أين تمت اإلشارة إلى مجموعة من االجراءات التي
يجب اتخاذىا في حالة وجود شبية تبييض لألموال ،2ثم بعدىا تم تعديل أحكام قانون العقوبات

3

حيث ورد النص عمى جريمة تبييض األموال في المواد من المادة  389مكرر إلى غاية المادة

 389مكرر  07من قانون العقوبات .ناىيك عن تدعيم عالقات التعاون عمى المستوى الدولي نظ ار
لطبيعة الجريمة ،وليذا الغرض تمت المصادقة عمى عدة اتفاقيات تعاون في ىذا المجال

كالمصادقة عمى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار الغير المشروع بالمخدرات والمؤثرات

العقمية ،4والمصادقة عمى االتفاقية الدولية لمكافحة تمويل اإلرىاب 5والمصادقة عمى اتفاقية األمم

 _1المادة  01 /04من المرسوم التنفيذي رقم  ،127 _02المؤرخ في  07أفريل  ،2002يتضمن إنشاء خمية معالجة
االستعالم المالي وتنظيميا وعمميا ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،23المؤرخة في  07أفريل  ،2002معدل
ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،275 -08المؤرخ في  06سبتمبر  ،2008الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية العدد  ،50الصادر في  07سبتمبر  ،2008وبموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،237 -10المؤرخ في
 10أكتوبر  ،2010يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  ،127 -02الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  59الصادر
في  13أكتوبر  ،2010وبموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،157_13المؤرخ في  15أفريل  ،2013الجريدة الرسمية

لمجميورية الجزائرية العدد  ،23الصادر في  28أفريل .2013

 _2المواد من  104إلى  110من قانون رقم  ،11 _02مؤرخ في  24ديسمبر  ،2002يتضمن قانون المالية لسنة
 ،2003الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،86المؤرخة في  25ديسمبر .2002

 -3قانون رقم  15-04مؤرخ في  10نوفمبر  ،2004يعدل ويتمم األمر رقم  156-66المؤرخ في  08جوان 1966
والمتضمن قانون العقوبات ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،71المؤرخة في  10نوفمبر .2004

 _4اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية ،الموافق عمييا في فيينا بتاريخ 20
ديسمبر  ،1988المصادق عمييا بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،41 -95المؤرخ في  28جانفي  ،1995الجريدة
الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،07الصادر في  15فيفري .1995

 _5االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرىاب ،المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم  09ديسمبر 1999
مصادق عمييا بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،445 _2000المؤرخ في  23ديسمبر  ،2000الجريدة الرسمية
لمجميورية الجزائرية العدد  ،01الصادر في  03جانفي .2001

-7-

مقدمة
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،1والمصادقة عمى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة

الفساد.2

تطبيقا ليذه االتفاقيات الدولية ،صدر نص قانوني جديد يتعمق بالوقاية من تبييض األموال

وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما ،3ألنو في ظل ظيور ىذا النوع من الجرائم المالية الناتجة عن
التطورات التي عرفيا المجال االقتصادي ،والتي تُرتكب في سبيل الحصول عمى المال واإلثراء
غير المشروع ،لم تعد السياسة الجنائية التقميدية قادرة عمى مواجية ىذه األشكال الجرمية الجديدة
بل البد من منظومة تشريعية خاصة تتوافق ومتطمبات ىذا النشاط اإلجرامي.

مع مالحظة أن تجريم عممية تبييض األموال بموجب نص خاص جاء متأخ ار عن ظيور

العممية في حد ذاتيا ،ألن التطورات الحاصمة في مجال عمميات تبييض األموال ،ناىيك عن
اآلثار المترتبة عن ىذه الجريمة ،سواء عمى المستوى االقتصادي فتؤدي إلى إضعافو أو عمى

المستوى االجتماعي 4بسبب المشاكل االجتماعية التي تخمفيا ،أو حتى عمى المستوى السياسي

كونيا تنال من ىيبة الدولة ومؤسساتيا الدستورية ،جعل السمطات تتنبو إلى ضرورة مكافحة ىذه

الجريمة الخطيرة.

ولكن في مقابل ذلك ،ثمة حقيقة أخرى ال بد من معرفتيا ،وىي أن معظم أفراد المجتمع

يجيل موضوع تبييض األموال ويجيل خطورتيا كجريمة ،ويجيل تأثيراتيا المختمفة ،فتبدو ىذه
الجريمة وكأنيا بدون ضحايا ،ناىيك عن أن التقدم العممي والتكنولوجي في قطاع الخدمات المالية
والمصرفية وشبكة المعمومات الدولية ،قد ساىم بشكل ممحوظ في ترويج وتسييل جرائم تبييض

األموال ،إذ أن مرتكبي ىذه الجرائم يستغمون معطيات التقدم التكنولوجي المعاصر بكافة الوسائل
 _1اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة
بتاريخ  15نوفمبر  ،2000المصادق عمييا بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،55 -02المؤرخ في  05فيفري 2002
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،09الصادر في  10فيفري .2002

 _2اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،معتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك يوم  31أكتوبر 2003

مصادق عمييا بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،128 _04مؤرخ في  19أفريل  ،2004الجريدة الرسمية لمجميورية
الجزائرية العدد  ،26الصادر في  15أفريل .2004

 -3قانون رقم  ،01-05مؤرخ في  26فيفري  ،2005يتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما
معدل ومتمم ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،11الصادر في  09فيفري  ،2005معدل ومتمم بموجب األمر

رقم  ،02-12المؤرخ في  13فيفري  ،2012الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،08الصادر في  15فيفري
 ،2012وبموجب القانون رقم  ،06 -15المؤرخ في  15فيفري  ،2015الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد 08
الصادر في  15فيفري .2015

 _4رحماني منصور ،القانون الجنائي لممال واألعمال ،الجزء األول ،دار العموم لمنشر والتوزيع ،عنابة ،2012 ،ص .38
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مقدمة
والطرق ،وفي المجال المصرفي تحديدا ،أين يحاولون االستفادة من التقنيات الحديثة في مجال
الخدمات البنكية عند إيداع األموال غير المشروعة في البنوك والمؤسسات المالية .فكل ىذه

العوامل تعتبر من العقبات التي تصعب عممية مكافحتيا ،والتي يجدر أال تكبح في الوقت ذاتو
الجيود المبذولة في سبيل مكافحتيا.

وعميو ،فإذا كانت عمميات تبييض األموال التي تتم من خالل البنوك والمؤسسات المالية

ىي الوسيمة األكثر شيوعا ،ألن ىذه األموال تجد ىذه الجيات أفضل مكان ليا ،وىو األمر الذي

يترتب عميو زعزعة الثقة في البنوك والمؤسسات المالية ،وىذا ما أكدتو اتفاقية بازل األولى ،مشيرة

إلى أن "البنوك والمؤسسات المالية ىي حمقة غير مباشرة في نقل وايداع العائدات اإلجرامية ،حيث
يمجأ المجرمون إلى استغالل النظام البنكي والقيام بالدفع وتحويل األموال من حساب إلى آخر ،مع

العمل عمى اخفاء مصدرىا وىوية أصحابيا الحقيقيين".1

فقد أصبحت مواجية ىذه الجريمة من أولويات السمطات التشريعية ،خاصة مع العمم بأن

التطورات المتسارعة التي شيدتيا البنوك والمؤسسات المالية في نواحي الربط االلكتروني والوسائل

المصرفية األخرى ،يجعميا عرضة لالستغالل في عمميات التبييض ،بدال من أن يكون ليا الدور

االيجابي في تنمية االقتصاد ،لذلك البد أن تكون المكافحة بالدرجة األولى عمى مستوى البنوك

ويجب أن تكون طرق المكافحة مواكبة لألساليب التي ترتكب بيا ىذه الجرائم ،بحيث تصبح وقائية

وعالجية ،فتحول دون إتمام ىذه الجرائم ونجاحيا من جية ،وتقمعيا من جية أخرى سواء اكتشفت

في بدايتيا أو جرت متابعتيا بدقة كي يتم الكشف عنيا.

فمعل الحاجة إذن لدراسة ىذا الموضوع تظير من خالل توضيح أىمية وسائل الدفع في

الوقاية من تبييض األموال ومكافحتيا ،بالوقوف عمى مختمف النصوص القانونية ،التشريعية منيا
والتنظيمية ،التي كرسيا المشرع الجزائري ليذا الغرض ،والبحث في ىذه النصوص عن دور

وفعالية وسائل الدفع في مواجية تبييض األموال .خصوصا وأن ىذه الوسائل التي وجدت من أجل

تسييل عمميات الوفاء ،أصبحت محل استغالل سيء ليا.

ومن جية أخرى ،فإنو البد من إثراء الدراسات القانونية في مجال القانون البنكي المختص

بدراسة النشاط البنكي ،التي تتميز بالضآلة مقارنة مع الدراسات والبحوث الكثيرة في المجاالت
القانونية األخرى.
من خالل ما تقدم ،يمكن طرح إشكالية البحث من خالل محاولة الجمع بين متغيرين اثنين:
 _1شبيم ي مختار ،اإلجرام االقتصادي والمالي وسبل مكافحتو ،الطبعة الثانية ،دار ىومة ،الجزائر ،2011 ،ص .114
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مقدمة
يتمثل المتغير األول في استغالل وسائل الدفع في عمميات تبييض األموال ،فبمجرد قيام

المجرمين بإيداع أمواليم في البنوك والمؤسسات الماليةُ ،يفتح المجال أماميم الستغالل ىذه
الوسائل في تبييض أمواليم غير النظيفة بعد إيداعيا في البنوك والمؤسسات المالية ،خصوصا
منيا وسائل الدفع االلكترونية ،كبطاقات الدفع البنكية والتحويل االلكتروني لألموال ،سواء أكان

تحويال داخميا أو تحويال خارجيا.
أما المتغير الثاني فيتمثل في توفر إلزام قانوني باستعمال وسائل الدفع في الوفاء ،وىو ما

اتضح جميا من خالل ما جاء في الفقرة األولى من المادة  06من القانون المتعمق بالوقاية من

تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،والتي تنص عمى أنو "يجب أن يتم كل دفع يفوق مبمغا يتم
تحديده عن طريق التنظيم ،بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية"

مما يؤدي إلى القول بما أن استعمال وسائل الدفع في الوفاء أصبح الزاميا ،فإنو يمكن أن

تكون ىذه الوسائل وسيمة لموقاية من تبييض األموال ولمكافحتيا ،ألنيا ستكون سببا في اتخاذ
البنك مجموعة من التدابير واإلجراءات التي من شأنيا أن تكون ذات دور ميم في الكشف عن

وجود شبية تبييض األموال.
لذلك ،فإذا كانت البنوك تُستغل في عمميات تبييض األموال ،فإنو ينبغي البحث عن ما إذا
كان في اإلمكان أن تكون مساىما ميما وفعاال في الوقاية من ىذه الجريمة ومكافحتيا ،وذلك

انطالقا من فكرة اجبارية استعمال وسائل الدفع في الوفاء.

وعميو ،البد من البحث وتوضيح ىذا الدور اإليجابي الذي تمعبو وسائل الدفع في الوقاية

من تبييض األموال ومكافحتيا ،فكيف يمكن لوسائل الدفع أن تتخذ كوسيمة لمواجهة عمميات
تبييض األموال بالوقاية منها ومكافحتها؟

وتندرج تحت ىذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الجزئية ،وىي كالتالي:
 ما ىي وسائل الدفع التي ُيشترط تحديدا استعماليا في الوفاء؟ واذا كان ُيشترط استعمال وسائل الدفع في الوفاء ،فالبد أن يكون ىناك حسابمفتوح لدى األفراد ،طالما أن الحساب ىو السبيل الوحيد الذي من خاللو يمكن
استعمال وسائل الدفع ،لذلك ىل يحق أن يكون لكل واحد من األفراد حساب؟ واذا
كان األمر كذلك ،فما ىي حدود ىذا الحق؟

 ماىي اإلجراءات التي يتوجب عمى البنك أن يتخذىا في مواجية كل من يتقدم إليوبغية الحصول عمى حساب ،وأثناء تشغيمو ،بغية الوقاية ومكافحة تبييض األموال؟
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مقدمة
إن دراسة موضوع مواجية تبييض األموال عن طريق وسائل الدفع ،يقتضي توظيف أكثر

من منيج ،إذ يتوجب االعتماد عمى المنيج االستقرائي ،لموقوف عمى مختمف النصوص القانونية

المرتبطة بموضوع الدراسة وتحميل مضمونيا ،في حين يتم االستعانة بالمنيج الوصفي عند عرض
مختمف وسائل الدفع التي ينبغي استعماليا عند عمميات الوفاء .أما المنيج المقارن ،فيتم اعتماده

في الحاالت التي تتطمب المقارنة بين ما ىو منصوص عميو في التشريع الجزائري وبين ما نص

عميو التشريع الفرنسي.

إن اإلجابة عمى اإلشكالية ومختمف التساؤالت الجزئية المطروحة أعاله ،يكون من خالل
مناقشة موضوع تسميم وسائل الدفع بداية (الباب األول) ،إذ أنو ال بد من مراقبة عممية تسميميا
لألفراد ،فوجود نص قانوني يقتضي استعمال وسائل الدفع في الوفاء ،يتطمب من األفراد أوال التقدم

لمبنوك لطمب فتح حساب بنكي ،طالما أن الحساب البنكي ىو السبيل الوحيد لمحصول عمى وسائل

الدفع .ولذلك فمراقبة عممية تسميم وسائل الدفع ،تُتَر َج ُم عمى الخصوص في التحقق من ىويات
طالبي فتح الحسابات ،بسبب ما قد يكشف عنو ىذا التحقيق من إمكانية تورط ىؤالء في عمميات
تبييض األموال.

وتستمر عممية المراقبة ،لتنصب عمى عممية استعمال وسائل الدفع ،ألنو يتم استغالل

القنوات البنكية وحتى المالية في عمميات تبييض األموال ،اعتمادا عمى عمميات التحويل أي تحويل

األموال ما بين الحسابات (الباب الثاني).
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مراقبة تسليم وسائل
الدفع للوقاية من
تبييض األموال

الباب األول

مراقبة تسليم وسائل الدفع للوقاية من تبييض األموال

تعتبر مرحمة اإليداع أو كما تسمى مرحمة التخمص المادي من األموال غير المشروعة،أول
مراحل تبييض األموال ،ومن أىم وأخطر مراحل تبييض األموال .حيث يقوم المبيضون بمحاولة

إدخال ىذه األموال المتأتية من ارتكاب مختمف أنواع الجرائم ،إلى النظام المصرفي ،1أي محاولة
إيداعيا في البنوك والمؤسسات المالية ،لمتخمص من السيولة النقدية الكبيرة غير المشروعة عن

طريق نقميا إلى مكان آمن .2ويتم استغالل النظام المصرفي في إخفاء الصفة غير المشروعة

لألموال ،وتحويميا إلى أموال مشروعة ،من خالل إيداع ىذه األموال في حسابات بنكية ،3تحضي ار
لعمميات التداول المتتالية والتي تتم من خالل االستغالل السمبي لوسائل الدفع التي تمنحيا البنوك

لكل زبون يفتح حسابا لدييا.
فإذا كانت القنوات البنكية والمالية تستغل في عمميات تبييض األموال ،فالبد أن تكون

المكافحة من باب أولى عن طريق ىذه القنوات ،وذلك من خالل مجموعة من االجراءات الواائية
التي تفرض عمى األفراد وعمى البنوك عمى حد سواء.

فبالنسبة لألفراد ،واذا كانت التوصية السابعة والعشرون الصادرة عن مجموعة العمل المالي

لمكافحة تبييض األموال تنص عمى أن فعالية مكافحة تبييض األموال ال تتحقق إال من خالل

تحقيق ااتصاد يقل فيو تداول السيولة النقدية ،4فإن القوانين الداخمية أصبحت تفرض أال يتم الوفاء
الذي تتجاوز ايمتو مبمغا محددا إال عن طريق إحدى وسائل الدفع ،كالشيك أو بطااة الدفع البنكية

أو التحويل المصرفي ،مما يجعميم ممزمين بأن يستعمموا وسائل الدفع في الوفاء بمعامالتيم المالية
(الفصل األول) ،ألنو بإجبارىم باستعمال وسائل الدفع ،يتحتم عمييم المجوء إلى البنوك لطمب فتح

حسابات بنكية وايداع أمواليم في حساباتيم.

أما بالنسبة لمبنوك ،وبمجرد تقدم األفراد أماميا لطمب فتح حسابات بنكية لدييا ،وابل

الموافقة عمى أي طمب لفتح حساب ،تتخذ سمسمة من اإلجراءات الواائية والتي من شأنيا أن تؤدي
1

_ G.HOTTE David, HEEM Virginie, La lutte contre le blanchiment des capitaux, L.G.D.J, Paris,
2004, p 114.

 _2السبكي ىاني ،عمميات غسيل األموال :دراسة موجزة وفقا لممنظور اإلسالمي وبعض التشريعات الدولية والوطنية ،بدون

طبعة ،دار الجامعة الجديدة ،األزريطة ،8002 ،ص .79

 _3تجدر اإلشارة إلى أن مرحمة اإليداع ال تعني فقط إيداع األموال المتأتية من مصادر غير مشروعة في البنوك
والمؤسسات المالية فقط ،بل إن عممية التخمص من األموال المشبوىة يتم بعدة صور أخرى ،والتي تستعمل األموال النقدية
كإدخاليا في الدورة التجارية (استغالل سالسل المطاعم ،المجوء إلى مكاتب الصرف ،أو شراء العقارات أو األسيم أو
السندات ،وغيرىا من الصور):
LASSERRE CAPDEVILLE Gérôme, La lutte contre le blanchiment d’argent, L’Harmattan, Paris
2006, 01.
4
_ Ibid., p 15.
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الباب األول

مراقبة تسليم وسائل الدفع للوقاية من تبييض األموال

إلى الكشف عن أية شبية متعمقة بعمميات تبييض األموال ،سواء أتعمقت بالزبون أو بأموالو
(الفصل الثاني).
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إلزامية استعنال وسائل
الدفع يف الوفاء

الباب األول

الفصل األول :إلزامية استعمال وسائل الدفع في الوفاء

يفرض القانون ،وفي سبيل مكافحة تبييض األموال ،استعمال وسائل الدفع في الوفاء
بالتزاماتيم ،إذ تنص المادة  60من القانون رقم  60 -60المعدل والمتمم ،والمتعمق بالوقاية من
تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما في فقرتيا األولى عمى ما يمي:

"يجب أن يتم كل دفع يفوق مبمغا يتم تحديده عن طريق التنظيم ،بواسطة وسائل الدفع

وعن طريق القنوات البنكية والمالية".

وتطبيقا لممادة المذكورة أعاله ،صدر المرسوم التنفيذي الذي يحدد الحد المطبق عمى

عمميات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية.1

واستجابة لذلك ،ألزم المشرع البنوك بوضع وسائل الدفع المالئمة تحت تصرف زبائنيم ،في

آجال معقولة ،2وىذا إن دل عمى شيء إنما يدل عمى الزامية استعمال وسائل الدفع في الوفاء
بالمعامالت المالية ليم ،باإلضافة إلى تشجيع األفراد عمى التعامل مع البنوك ،لما يقدمو ىذا

التعامل من فوائد ليا ،ألن نجاحيا يتوقف عمى جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن.

وحرصا من المشرع عمى الزامية استعمال وسائل الدفع في الوفاء ،والى جانب المتعاممين

العموميين والخواص ،الزم اإلدارات العمومية والييئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة

 _1المادة  60من المرسوم التنفيذي رقم  001 -00المؤرخ في  00جوان  ،5600يحدد الحد المطبق عمى عمميات الدفع
التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية

الديموقراطية الشعبية العدد  ،11الصادر في  55جوان .5600
وقبل ذلك ،صدر مرسوم تنفيذي ،تطبيقا لنص المادة  60من القانون رقم  60 -60المتعمق بالوقاية من تبييض
األموال المعدل والمتمم ،غير أنو لم يطبق نيائياّ ،إذ تم إلغاؤه مباشرة بعد صدوره ،ويتعمق األمر بالمرسوم التنفيذي رقم

 ،445 -60المؤرخ في  04نوفمبر  ،5660يحدد الحد المطبق عمى عمميات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن
طريق القنوات البنكية والمالية ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،50الصادر في  56نوفمبر( 5660ممغى).

والممغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،582 -60المؤرخ في  56أوث  ،5660يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم
 ،445-60المؤرخ في  04نوفمبر  ، 5660الذي يحدد الحد المطبق عمى عمميات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع
وعن طريق القنوات البنكية والمالية ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،01الصادر في  16أوث .5660

وبقي الوضع عمى حالو ،إلى أن صدر مرسوم تنفيذي رقم  ،080 -06مؤرخ في  01جويمية  ،5606يحدد الحد

المطبق عمى عمميات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية ،الجريدة الرسمية لمجميورية
الجزائرية العدد  ،41الصادر في  04يوليو  ،5606والذي ألغي بدوره بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،001 -00المذكور
أعاله.

 _2المادة 002مكرر  60 /60من األمر رقم  ،00-61مؤرخ في  50أوث  ،5661يتعمق بالنقد والقرض ،الجريدة الرسمية
لمجميورية الجزائرية العدد  ،05الصادر في  55أوث  .5661معدل ومتمم ،والمضافة بموجب المادة  01من األمر رقم
 ،64 -06مؤرخ في  00أوث  ،5606يعدل ويتمم األمر رقم  ،00 -61مؤرخ في  50أوث  ،5661يتعمق بالنقد والقرض
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية عدد  ،06مؤرخة في  60سبتمبر .5606
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الباب األول

الفصل األول :إلزامية استعمال وسائل الدفع في الوفاء

من جيتيا بقبول تسوية المبادالت والفواتير والديون بوسائل الدفع الكتابية .1لذلك يتعين عمى ىذه
المؤسسات المذكورة أن تتخذ كل اإلجراءات الضرورية التي تمكنيا من قبول وسائل الدفع في

الوفاء.

يعتبر الحساب البنكي وسيمة لمحصول عمى وسائل الدفع والستعماليا ،والذي ال يمكن

االستغناء عنيا في الوقت الراىن .فميما اختمفت وتنوعت وسائل الدفع (المبحث األول) ،يبقى
الحساب البنكي العامل المشترك بينيا ،وكل عمميات الدفع باستخدام وسائل الدفع ىي في النياية

عمميات تجرى عن طريق الحساب البنكي ،مما يؤدي إلى القول بأن الحساب البنكي ىو آلية

أساسية ووسيمة لتسييل عمميات الدفع 2.ىذا من جية.

ومن جية أخرى ،واذا كان البنكي يممك امتياز استعمال األموال المودعة من قبل الزبائن

في البنك ،فإن ىذا الحق يفرض بالنتيجة أن يكتسب الزبون حق االستفادة من حساب بنكي.

وعميو ،يجب من باب أولى أن يعترف لألفراد بأن يكون لكل واحد حسابا بنكيا ،تمبية

لممطمب القانوني المذكور أعاله ،وباعتباره سبيال لمحصول عمى وسائل الدفع (المبحث الثاني).

 _1المادة  06من المرسوم التنفيذي رقم  ،153 -15المرجع السابق.
_ PIEDELIEVRE Stéphane, PUTAM Emmanuel, Droit bancaire, ECONOMICA, 2011, Paris, p 229.
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الفصل األول :إلزامية استعمال وسائل الدفع في الوفاء

الباب األول

المبحث األول
وسائل الدفع المطموب استخداميا في الوفاء
تناول المشرع وسائل الدفع بتعريفيا من خالل اليدف التي يتحقق من وراء استعماليا ،وىو

تحويل األموال من حساب إلى حساب آخر ،وذلك بغرض الوفاء ،وكان ذلك من خالل المادة 02

من قانون النقد والقرض التي تنص عمى أنو" تعتبر وسائل الدفع كل األدوات التي تمكن كل

شخص من تحويل أموال ميما يكن السند أو األسموب التقني المستعمل".

وبعد أن اشترط المشرع استعمال وسائل الدفع في عمميات الوفاء ،وبعد أن أكدت المادة
 65من المرسوم التنفيذي رقم  001 – 00عمى ىذا الشرط ،تم النص عمى وسائل الدفع المطموبة

في الوفاء في صمب المادة  64من ىذا المرسوم والتي جاء نصيا كما يمي" :يقصد في مفيوم ىذا

المرسوم بوسائل الدفع الكتابية المذكورة في المادة  2أعاله ،كل وسائل الدفع التي تسمح
بتحويل األموال عن طريق القنوات البنكية والمالية ،ال سيما:
 الصك، التحويل، بطاقة الدفع، االقتطاع، السفتجة، السند ألمر، وكل وسيمة دفع كتابية أخرى ينص عمييا القانون".بالتركيز عمى ىذا النص ،يمكن إيراد بعض المالحظات ،وىي كالتالي:

المالحظة األولى ،تتعمق بالعبارة التالية "كل وسائل الدفع التي تسمح بتحويل األموال عن

طريق القنوات البنكية والمالية" .فالمقصود ىنا ىو أن شرط استعمال وسائل الدفع ينطبق عمى
وسائل الدفع التي تصدرىا البنوك والتي تسمح بتحويل األموال بين الحسابات البنكية ،وكذا وسائل

الدفع التي تصدرىا المؤسسات المالية ،وكذا المصالح المالية لبريد الجزائر ،وذلك بشرط أن يرخص

القانون لممؤسسات المالية ولممصالح المالية لبريد الجزائر أن تصدر وسائل الدفع وتضعيا تحت

تصرف زبائنيا.
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فبالرجوع إلى المادة  71من األمر رقم  11 -03المتعمق بالنقد والقرض المعدل والمتمم

1

نجد أنيا ال تمنح لممؤسسات المالية حق وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وال إدارتيا .لذلك

البد من وجود نص قانوني يرخص لممؤسسات المالية أن تصدر وسائل الدفع إن أرادت ذلك.

ولكن بالرجوع إلى المادة  02من النظام الخاص بالقواعد العامة المتعمقة بالشروط البنكية

المطبقة عمى العمميات المصرفية 2ي اال احظ أنيا تعتبر العمميات المصرفية كل العمميات التي تقوم
بيا البنوك والمؤسسات المالية في معاممتيا مع الزبائن ،كما ىي محددة في المواد من  66إلى 69

خول المؤسسات
من األمر رقم  11 -03المذكور أعاله ،وىذا معناه أن ىذا النص التنظيمي قد ّ
المالية حق القيام بالعمميات المصرفية ،والتي من بينيا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن

وادارتيا .3غير أن ىذا النص في حد ذاتو متناقض مع نصوص األمر رقم  ،11 -03وبالتحديد
من المواد  66إلى  ،69التي تؤكد عمى أن وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن عممية بنكية
تقوم بيا البنوك دون سواىا.

لذلك فإن التساؤل المطروح ىنا ىو عن القيمة القانونية ليذا النص التنظيمي ،ففي الوقت

الذي يوجد نص تشريعي ينص عمى البنوك دون سواىا ىي التي تقوم بوضع وسائل الدفع تحت

تصرف الزبائن وادارتيا ،يأتي نص تنظيمي 4يصرح بأن العمميات المصرفية (والتي من بينيا
وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارتيا) تقوم بيا البنوك والمؤسسات المالية.

 _1المادة  71من األمر رقم  11 -03المعدل والمتمم" :ال يمكن المؤسسات المالية تمقي األموال من العموم ،وال إدارة
وسائل الدفع أو وضعيا تحت تصرف زبائنيا .وبإمكانيا القيام بسائر العمميات" ،المرجع السابق.

 _2نظام رقم  ،01 -13مؤرخ في  08أفريل  ،2013يحدد القواعد العامة المتعمقة بالشروط البنكية المطبقة عمى العمميات
المصرفية ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،29الصادر في  02جوان .2013

 _3المادة  66من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم "تتضمن العمميات المصرفية تمقي األموال من الجميور وعمميات
القرض ،وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارة ىذه الوسائل" ،المرجع السابق.

 _4ولإلشارة ،فإن ىذه المادة الثانية من النظام رقم  01 -13مطابقة تماما لنص المادة  02من النظام رقم 03 -09
المؤرخ في  26ماي  ،2009والذي يحدد القواعد العامة المطبقة عمى العمميات المصرفية ،الجريدة الرسمية العدد 53
الصادر في  13سبتمبر  ،2009ممغى .وىو نظام صادر في ظل األمر رقم  11 -03المتعمق بالنقد والقرض المعدل
والمتمم ،لذلك يجدر طرح التساؤل نفسو فيما يخص مدى قانونية ىذا النص التنظيمي.
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خاصة وأن المشرع يؤكد عمى فكرة أن وسائل الدفع ال تصدرىا المؤسسات المالية إال
بموجب نصوص قانونية تؤىميا لذلك ،وىو ما جاء بشكل صريح في صمب المادة  543مكرر 23

من التقنين التجاري 1فيما يخص بطاقة الدفع ،حينما نص عمى أنو:

"تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة تصدر عن البنوك والييئات المالية المؤىمة قانونا ،وتسمح

لصاحبيا بسحب أو تحويل األموال".

أما بالرجوع إلى القانون رقم  10 -90المتعمق بالنقد والقرض الممغى ،فإن الوضع كان

مختمفا في ظمو  ،فبعدما صرح بأن لممؤسسات المالية باعتبارىا أشخاصا معنوية ،يكون من ميمتيا
العادية والرئيسية القيام باألعمال المصرفية ،وذلك إلى جانب البنوك ،ما عدا تمقي األموال من

الجميور ،2أكد وبشكل صريح عمى أن وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن عممية مصرفية ال
تقوم بيا إال البنوك والمؤسسات المالية ،ويمكن لممصالح المالية لمبريد والمواصالت أن تقوم بمثل

ىذه العمميات بشرط أن ترخص بذلك النصوص القانونية الخاصة بيذه المؤسسة ،وقد جاء ىذا

التصريح بموجب المادتين  120و 121من القانون المتعمق بالنقد والقرض الممغى ،كما يمي:
تنص المادة  120من القانون رقم  10 -90عمى أنو:

"يمنع عمى كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بالعمميات التي تجرييا البنوك

والمؤسسات المالية بشكل عادي عمال بإحكام المادتين  111و"111
وتنص المادة  121من القانون ذاتو الممغى عمى أنو:

"يمكن الخزينة العمومية والمصالح المالية لمبريد والمواصالت أن تقوم ببعض العمميات

الممنوعة بموجب المادة  120طالما ترخص بذلك النصوص القانونية الخاصة بيا"

لتأكد المادة الثانية من النظام رقم  13 -94الذي يحدد القواعد العامة المتعمقة بشروط

البنوك المطبقة عمى العمميات المصرفية والممغى 3ىذه الفكرة حينما تنص عمى أنو:

 _1أمر رقم  ،59 -75مؤرخ في  26سبتمبر  ،1975يتضمن القانون التجاري ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد
 ،101الصادر في  19ديسمبر  ،1975معدل ومتمم.

 _2المادة  115من القانون رقم  ،10 -90المؤرخ في  14أفريل  ،1990يتعمق بالنقد والقرض ،الجريدة الرسمية لمجميورية
الجزائرية العدد  ،16الصادر في  19أفريل ( 1990ممغى) "المؤسسات المالية أشخاص معنوية ميمتيا العادية والرئيسية
القيام باألعمال المصرفية ما عدا تمقي األموال من الجميور بمعنى المادة ."111

 _3نظام رقم  ،13 -94مؤرخ في  02جوان  ،1994يحدد القواعد العامة المتعمقة بالشروط البنوك المطبقة عمى العمميات
المصرفية ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،72الصادر في  06نوفمبر  ،1994ممغى.
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"تعتبر عمميات مصرفية كل العمميات التي تقوم بيا البنوك والمؤسسات المالية في
معاممتيا مع الزبائن كما يحددىا التشريع والتنظيم المعمول بيما"
أما فيما يخص مؤسسة بريد الجزائر ،والتي تعتبر مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع

صناعي وتجاري ،1فقد رخص ليا المشرع إصدار وسائل الدفع أو السحب ،لكل شخص طبيعي أو
معنوي فتح حسابا بريديا جاريا لدييا ،وكان ذلك بموجب نص الفقرة الثانية لممادة  40من القانون
الذي يحدد القواعد العامة المتعمقة بالبريد واالتصاالت االلكترونية لسنة  ،25608والتي تنص عمى

ما يمي:

"ويسمح فتح حساب بريدي جار من الحصل عمى صيغ لشيكات بريدية خاصة أو

مقيسة وكذا وسائل سحب أو دفع أخرى ،يقدميا بريد الجزائر في أجل أقصاه شير واحد"

أما المالحظة الثانية ،فيي أن وسائل الدفع المذكورة أعاله جاءت عمى سبيل الذكر والمثال

وليس الحصر ،وخير دليل عمى ذلك ،ىي استعمال المشرع عبارة "ال سيما" ،باإلضافة إلى العبارة

التالية " -وكل وسيمة دفع كتابية أخرى ينص عمييا القانون ".أي أن وسائل الدفع المذكورة تعد
أىم وسائل الدفع المعتمدة في الوفاء ،لذلك أشار إلييا المشرع بشكل صريح ،ولكن ومع التطورات
التي تحدث في مجال المعامالت التجارية ،فإن وسائل الدفع قابمة لمتطور والتحديث ،خصوصا وأن

البنوك تتنافس فيما بينيا عمى ابتكار وسائل دفع أكثر تطورا ،لجذب أكبر قدر من الزبائن ،من

جية ،ومن جية أخرى ،البحث عن وسائل دفع أكثر أمانا من حيث التقنيات التي ت ْعتا امد
الستعماليا ،حتى تتجنب السمبيات والمخاطر التي يعرفيا استعمال وسائل الدفع التقميدية.

وعميو ،وحسب نص المادة  64من المرسوم التنفيذي رقم  ،001 -00يمكن التمييز بين

وسائل دفع تقميدية (المطمب األول) ،ووسائل دفع حديثة (المطمب الثاني).
المطمب األول
وسائل الدفع التقميدية

تتمثل وسائل الدفع التقميدية في األوراق التجارية ،والتي بالرغم من عدم تقديم تعريف

تشريعي ليا ،إال أنو يمكن تعريفيا من خالل الخصائص التي تتميز بيا ،وىي كالتالي:

 _1المادة  60من المرسوم التنفيذي رقم  ،41 -65المؤرخ في  04جانفي  ،5665يتضمن إنشاء بريد الجزائر ،الجريدة
الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،64الصادر في  00جانفي 5665

 _2قانون رقم  ،04 -18مؤرخ في  10ماي  ،2018يحدد القواعد العامة المتعمقة بالبريد واالتصاالت االلكترونية ،الجريدة
الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،27الصادر في  13ماي .2018
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 أن الورقة التجارية ىي سند قابل لمتداول ،وبالتالي يمكن أن ينتقل عن طريق التظييروبعيدا عن الشكميات المطموبة في القانون المدني فيما يتعمق بانتقال الديون.
 أن الورقة التجارية تتميز عن الدين الذي نشأت بسببو ،وىي تمثل في حد ذاتيا ْدينا بمبمغنقدي ،ألن اشتمال الورقة عمى مبمغ من النقود ىو الذي يبعث فييا الثقة باعتبارىا تقوم
مقام النقود في الوفاء.

 أن الورقة التجارية ىي سند شكمي ،تكمن قوتو في مظيره ،وىو ما يفسر عدم إمكاناألطراف معارضة التفاصيل الواردة في الورقة.1

ف إلى جانب وظيفة االئتمان التي تعني في المجال التجاري التنازل عن مال حاضر مقابل

الحصول عمى مال آجل ،2تعتبر وظيفة الوفاء من أىم الوظائف التي تقوم بيا األوراق التجارية

فيي الوظيفة التي وجد ألجل تحقيقيا كل من السفتجة (الفرع األول) ،والشيك (الفرع الثاني) والسند
ألمر (الفرع الثالث) ،فتقوم بذلك مقام النقود في الوفاء بالديون وتقمل من استعماليا ،3بحيث يمكن

بواسطة الورقة التجارية الواحدة تسوية عالقات قانونية متعددة بعممية وفاء واحدة.4
الفرع األول
السفتجة

لم يتناول التقنين التجاري السفتجة بالتعريف ،بالرغم من تخصيص  51مادة منو ليا ،5بل

اكتفى بتحديد البيانات االلزامية التي يجب أن تتضمنيا تحت طائمة البطالن ،6واستنادا إلى ذلك

يمكن القول بأن السفتجة ىي محرر مكتوب وفق شروط قانونية ،يتضمن أم ار صاد ار من شخص
ىو الساحب ،قطعي غير معمق عمى شرط ،إلى شخص آخر ىو المسحوب عميو ،بأن يدفع ألمر
شخص ثالث ىو المستفيد أو حامل السفتجة ،مبمغا معينا بمجرد االطالع أو في ميعاد معين أو

1

_ BRAUD Alexandre, Droit des instruments de paiement et de crédit, Golino éditeur, Paris, 2007, p
61.

 _2الطراونة بسام حمد ،ممحم باسم محمد ،األوراق التجارية والعمميات المصرفية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة
عمان ،األردن ،2010،ص .30

 _3الزبن سميمان ضيف اهلل ،التحويل االلكتروني لألموال ومسؤولية البنوك القانونية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان
األردن ،2012 ،ص .111

 _4الطراونة بسام حمد ،ممحم باسم محمد ،المرجع السابق ،ص .30

 _5المواد من  389إلى  461من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _6المادة  01 /390من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.
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قابل لمتعيين .والى جانب كونيا أداة ائتمان ،تعتبر السفتجة منذ العصور الوسطى أداة وفاء عممية
بالنسبة لمتجار ،وذلك لقابميتيا لمتحويل إلى نقود في أي وقت عن طريق الخصم.
أوال :شروط صحة السفتجة
حتى تكون السفتجة صحيحة ،ال بد من أن تتوفر عمى مجموعة من الشروط تتوزع بين

شروط موضوعية ( )0وشروط شكمية (.)5
 -1الشروط الموضوعية

تخضع السفتجة لمجموعة من الشروط الموضوعية ،إذ يشترط فييا ما يشترط في أي التزام

إرادي من ضرورة توافر رضاء صحيح ،والذي يتجسد من خالل التوقيع عمى السفتجة ،ألنو

بالتوقيع يكون الموقع قد اتجيت إرادتو إلى أن يمتزم صرفيا ،كما يشترط أن يكون الرضاء منزىا

عن كل العيوب التي يمكن أن تشوبو ،1وأن يكون صاد ار عن ذي أىمية ،2وممن لو سمطة التوقيع

إذا حصل التوقيع لحساب الغير .وباإلضافة إلى الرضاء ،ال بد أن يتوفر المحل الممكن

والمشروع 3والذي يتمثل في السفتجة في دفع مبمغ من النقود ،وال يجوز أن يكون غير ذلك .4أما
بالنسبة لمشرط الموضوعي الثالث وىو السبب ،فإن سبب االلتزام في السفتجة ىو العالقة القانونية
األصمية التي أدت إلى إنشاء السفتجة ،وىو ما يعبر عنو بوصول القيمة .ويشترط في السبب أن

يكون موجودا ومشروعا غير مخالف لمنظام العام واآلداب العامة ،واال كان االلتزام باطال.5
 -2الشروط الشكمية

لقد حددت المادة  60/126من التقنين التجاري البيانات االلزامية في السفتجة وىي
كالتالي:
 .0تسمية سفتجة في متن السند نفسو ،وبالمغة المستعممة في تحريره؛
 _1راجع المواد من  81إلى  91من األمر رقم  ،58 -75المؤرخ  26سبتمبر  ،1975يتضمن القانون المدني ،الجريدة
الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،78الصادر في  30سبتمبر .1975

 _2راجع المادة  40من األمر رقم  ،58 -75المعدل والمتمم ،المرجع نفسو ،والمادة  05من األمر رقم  59 -75المعدل
والمتمم ،المرجع السابق .وعميو فإذا وقّع القاصر غير المأذون لو بمزاولة التجارة عمى السفتجة ،فإن االلتزام الصرفي الناتج
عن ىذا التوقيع يكون باطال بالنسبة لو فقط ،من دون أن يطال البطالن الحقوق التي يختص بيا بقية األطراف في السفتجة
وىذا ما أكدتو المادة  01 /393من التقنين التجاري.

 _3المادة  93من األمر رقم  ،58 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _4طو مصطفى كمال ،بندق وائل أنور ،المرجع السابق ،ص .42

 _5المادة  97من األمر رقم  ،58 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

- 23 -

الباب األول

الفصل األول :إلزامية استعمال وسائل الدفع في الوفاء

 .5أمر غير معمق عمى شرط أو قيد بدفع مبمغ معين؛
 .1اسم من يجب عميو الدفع ،وىو اسم المسحوب عميو؛
 .4تاريخ االستحقاق؛
 .0المكان الذي يجب الدفع فيو؛
 .0اسم من يجب الدفع لو أو ألمره؛
 .5بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانو؛
 .8توقيع مصدر السفتجة ،وىو الساحب؛
تتضمن السفتجة التزاما صرفيا بدفع مبمغ من النقود ،غير أن ىذا االلتزام الصرفي ال يكون لو

وجود قانوني إال إذا أفرغ في سند مكتوب ،ويتضمن بيانات محددة ،والتي إن تخمفت كميا أو
بعضيا ،أدت من حيث المبدأ إلى بطالن السفتجة .وعميو ،وانطالقا من البيانات المشترطة لصحة

السفتجة المذكورة أعاله ،وخصوصا البيان األول ،يستنتج بداىة أنو يشترط أن تكون السفتجة في
شكل مكتوب ،فالكتابة شرط جوىري منشئ لاللتزام الصرفي وىو أداة ضرورية إلثبات ىذا االلتزام.
وتجدر اإلشارة إلى أنو والى جانب ىذه البيانات اإلجبارية الواجب توافرىا في السفتجة ،فإنو

يجوز لألطراف إضافة ما شاءوا من بيانات وشروط أخرى ،بشرط عدم مخالفتيا لمنظام العام

واآلداب العامة ،وأال يكون من شأنيا إعاقة السفتجة عن التداول ،أو أن تؤدي إلى فقدانيا لكفايتيا

الذاتية .1ويترتب عمى القول بيذه اإلمكانية ،أنو ال حصر لمبيانات االختيارية التي يمكن إضافتيا
في السفتجة ،كما أنو يمكن لألطراف إضافتيا أثناء تداول السفتجة.2
ثانيا :الوفاء بالسفتجة
يعتبر الوفاء الفعمي بالسفتجة الطريقة الوحيدة النقضاء االلتزام الصرفي الثابت في
السفتجة ،وتحقيق ىذا الوفاء الفعمي يفترض أن تجتمع مجموعة من الشروط ،والتي يعتبر بعضيا

خروجا عن القواعد العامة ( ،)0ومتى تحقق الوفاء الفعمي ( ،)5يفترض أال يحق لمدائن أن
يعترض عمى ىذا الوفاء ( ،)1إال في حاالت استثنائية محدودة.

 _1طو مصطفى كمال ،القانون التجاري :األوراق التجارية -العقود التجارية -عمميات البنوك -اإلفالس ،دار المطبوعات
الجامعية ،االسكندرية ،1999 ،ص .51

_ BRAUD Alexandre, op. cit., p 68.
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 -1تقديم السفتجة لموفاء
قد تتداول السفتجة حتى يحل ميعاد استحقاقيا ،وبذلك يصبح الحامل األخير بمقتضى

حيازتو لمسفتجة دائنا لممسحوب عميو ،غير أنو ال يمكنو الحصول عمى الوفاء إال في التاريخ
المنصوص عميو في السفتجة ،وىو تاريخ االستحقاق ،لذلك يمتزم الحامل في ىذه الحالة بتقديميا
لموفاء ،والذي بمجرد تحقيقو تنقضي السفتجة .وعمى ىذا األساس يعتبر ميعاد استحقاق السفتجة
من البيانات اإلجبارية الواجب إدراجيا في السفتجة تحت طائمة البطالن ،وذلك لما لو من أىمية

بالغة من عدة نواحي ،فيو الذي يمزم فيو الحامل بتقديم السفتجة إلى المسحوب عميو لموفاء ،وىو
التاريخ الذي يبدأ منو سريان مواعيد الرجوع عمى الموقعين في حالة عدم الوفاء ،وسريان مدة تقادم

الدعاوى الناشئة عن السفتجة.1

وبعد استالم المسحوب عميو السفتجة المقدمة إليو لموفاء ،فإنو ممزم بإجراء بعض

التدقيقات .فالقانون الصرفي يمزمو بالتحقق من شرعية الحامل ،2ويتم ذلك من خالل مراقبة صحة
تسمسل التظييرات الموجودة عمى السفتجة ،دون أن يكون ممزما بالتحقق من صحة توقيعات

المظيرين .3باإلضافة إلى التزامو بالتأكد من عدم وجود معارضة عمى الوفاء 4والتي ال تكون إال
في حاالت محددة قانونا سيتم التطرق إلييا الحقا.
 -2تحقق الوفاء الفعمي
لما كان محل السفتجة ينحصر في دفع مبمغ من النقود ،فإن الوفاء الفعمي في السفتجة

يتحقق من حيث األصل بدفع المبمغ النقدي المذكور فييا.5

غير أن الوفاء أصبح يتم بواسطة نظام المقاصة اآللي ،6وفي ىذا الصدد ،تم وضع نظام

مقاصة خاص بأوامر الدفع الخاصة بالجميور العريض ،وىو نظام ما بين البنوك لممقاصة
االلكترونية لمصكوك والسندات والتحويالت واالقتطاعات األتوماتيكية الخاصة بالسحب والدفع
باستعمال البطاقات البنكية ،ويسمى بنظام الجزائر لممقاصة المسافية ما بين البنوك ،أتكي ATCI
 _1طو مصطفى كمال ،القانون التجاري :األوراق التجارية -العقود التجارية -عمميات البنوك -اإلفالس ،المرجع السابق
ص .127
édition, L.G.D.J lextenso éditions

ème

2

_ BONNOME Régine, Instruments de crédit et de paiement, 9
Paris, 2011, p 183.

 _3المادة  03 /416من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

_ BONNOME Régine, op. cit., p 183.
_ JEANTIN Michel, LECANNU Paul, GRANIER Thierry, op. cit., p 253.

4
5

 _6وىو المقصود بالعبارة التالية "ويمكن أن يتم التقديم بأية وسيمة تبادل الكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول
بيما" الواردة في المادة  03 /414من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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وىي اختصار لمعبارة  ،Algérie -Télé-compensation Interbancaireويطبق ىذا النظام
عمى التحويالت المالية التي تقل قيمتيا اإلسمية عن مميون دينار جزائري .1وبالتالي ،فإن التسوية

تتم في اليوم الذي يمي يوم تقديم السفتجة ليذا النظام اآللي.2
 -3المعارضة في الوفاء

يجوز لمدائن بدين محقق الوجود وحال األداء أن يستصدر أم ار بالحجز التحفظي عمى

أموال مدينو ،وذلك لضمان حقوقو .3غير أن المشرع التجاري خرج عن ىذا المقتضى وأرسى قاعدة
حظر المعارضة في الوفاء بقيمة السفتجة.4

ولكن يرد عمى قاعدة حظر المعارضة في الوفاء استثناءين اثنين 5وىما:
أ -حالة ضياع السفتجة
تجوز المعارضة في الوفاء في ضياع السفتجة لما تحققو المعارضة من حماية لمالك

المسحوب عميو بيذا الضياع ويعارض في الوفاء
السفتجة الذي ضاعت منو ،إذ يخطر الحامل
ا
بقيمة السفتجة لمن يتقدم بيا في ميعاد االستحقاق ،مما يمزم المسحوب عميو بعدم الوفاء لمحامل.

ب -حالة إفالس حامل السفتجة
يترتب عمى إفالس حامل السفتجة غل يده عن إدارة أموالو ،لذلك يقدم وكيل التفميسة

معارضة في الوفاء ،لما في ذلك من محافظة عمى حقوق المفمس لدى الغير والمطالبة بيا
 _1المادة  01 /02و 02من النظام رقم  ،06 -05المؤرخ في  15ديسمبر  ،2005يتعمق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع
الخاصة بالجميور العريض األخرى ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،26الصادر في  23أفريل .2006

عمى أن أوامر التحويل التي تزيد قيمتيا أو تساوي ىذا المبمغ ،تخضع لنظام التسوية اإلجمالية الفورية لممبالغ الكبيرة والدفع

المستعجل ،ويسمى نظام الجزائر لمتسوية الفورية  Algeria real time settelementأرتس  ،ARTSوىو نظام لمتسوية
بين البنوك ألوامر الدفع عن طريق التحويالت المصرفية أو البريدية لممبالغ الكبيرة أو الدفع المستعجل الذي يقوم بو
المشاركون في ىذا النظام .وتتم عمميات الدفع بين البنوك في ىذا النظام عمى أساس إجمالي ودون الخضوع لممقاصة ،في
الوقت الحقيقي عمى حسابات التسوية المفتوحة في ىذا النظام لصالح المشاركين :راجع المادة  01 /03من النظام رقم

 ،04 -05المؤرخ في  13أكتوبر  ،2005يتضمن نظام التسوية اإلجمالية الفورية لممبالغ الكبيرة والدفع المستعجل ،الجريدة
الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،02الصادر في  05جانفي .2006

 _2المادة  31من النظام رقم  ،06 -05المرجع السابق.

 _3المادة  647من القانون رقم  ،09 -08المؤرخ في  25فيفري  ،2008يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،21الصادر في  13أفريل .2008

 _4المادة  419من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _5المادة  419من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.
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واستيفائو ،ىذا من جية ،ومن جية أخرى ،إذا استمم الحامل المفمس مبمغ السفتجة ،فإن من شأن
ىذا التصرف أن يمحق الضرر بدائنيو.
الفرع الثاني
السند ألمر
عالج التقنين التجاري السفتجة في  51مادة كما سبقت اإلشارة ،وذلك ألنيا تعتبر نموذجا
لألوراق التجارية ،ولو أن استعماليا يبقى محدودا بالمقارنة مع الشيك مثال الذي خصو بعدد معتبر
من النصوص القانونية ،غير أن األمر غير كذلك بالنسبة لمسند ألمر ،إذ أنو لم يعالجو إال من

خالل سبع ( )65مواد ،مكتفيا في بعضيا باإلحالة إلى أحكام السفتجة.1

السند ألمر ىو محرر يتعيد بمقتضاه شخص يسمى المحرر ،بموجب وعد خالص وبسيط

بأن يدفع إلى المستفيد أو ألمره ،مبمغا محددا من النقود في تاريخ محدد.2

بالرغم من أن استعمال السندات ألمر أقل من الناحية العممية مقارنة مع غيرىا من األوراق

التجارية ،خصوصا الشيكات ،إال أن استعمالو تقميدي ،حيث يعتمد في مجال بيع المحالت

التجارية ،تحت تسمية سندات المحالت  ،les billets de fondsفعندما يكون ثمن بيع المحل
التجاري واجب الدفع في أجل محدد ،يحرر المشتري سندات ألمر البائع بالمبمغ المطموب.
يالحظ من خالل تعريف السند ألمر ،أنو يجعل العالقة تقوم بين شخصين فقط ،وعمى

األرجح يكونان طبيعيان ،غير أنو يمكن لمبنك أن يكون طرفا في ىذه العالقة ،3وذلك في حالتين
وىما:
الحالة األولى أين يتدخل البنك بطريقة مباشرة ،صاحب العممية ،وذلك في حالة القروض

البنكية أين يجعل المستفيد من القرض يوقع عمى سمسمة من السندات ألمر ،بحيث يكون عددىا
مساويا لعدد األقساط الواجبة الدفع عمى المقترض.
الحالة الثانية ،في حالة ضمان السند ،حيث يكون البنك ضامنا أمام المستفيد من السند إذا

أفمس محرر السند ،وىو المدين ،ولم يتمكن من الوفاء بقيمة السند إلى المستفيد ،ففي ىذه الحالة،
يعطي اتفاقية وفاء لممستفيد ،كما يجب أن يتضمن السند عبارة "سند لمضمان".

 _1راجع المواد من  465إلى  471من األمر رقم  ،02 -50المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
2

_ NAMMOUR Fady, op. cit., p 273.
_ BONNOME Régine, PEROCHON Françoise, Entreprises en difficulté, instruments de crédit et de
paiement, 6ème édition, L.G.D.J, DELTA édition, 2004, p. p 624- 625.
3
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أوال :إنشاء السند ألمر
تشترط في السند ألمر الشروط الموضوعية نفسيا المشترطة ألنشاء السفتجة ،عمى أنو ولما

كانت الصفة التجارية لمسند ألمر غير محققة إال في حاالت محددة سبقت اإلشارة إلييا أعاله ،فإن
التوقيع عميو ال يخضع لقواعد األىمية الخاصة في السفتجة ،وانما يخضع لمقواعد العامة لألىمية

وترتيبا عمى ذلك ،ال يشترط في محرر السند ألمر أن يكون أىال لمقيام باألعمال التجارية إال في

الحاالت التي يعتبر فييا ورقة تجارية.

أما بالنسبة لمشروط الشكمية ،فقد حدد المشرع 1البيانات التي يجب إدراجيا في السند ألمر
وىي كالتالي:
 .0شرط األمر أو تسمية السند مكتوبة في النص نفسو وبالمغة المستعممة لتحريره؛
 .5الوعد بال قيد أو شرط بأداء مبمغ معين؛
 .1تعيين تاريخ االستحقاق؛
 .4تعيين المكان الذي يجب فيو األداء؛
 .0اسم الشخص الذي يجب األداء لو أو ألمره؛
 .0تعيين المكان والتاريخ الذين حرر فييما السند؛
 .5توقيع من حرر السند ،أي الممزم؛
وعميو ،يجب بداىة أن يكون السند ألمر مكتوبا ،ولو أن شرط الكتابة غير منصوص عميو

قانونا بشكل صريح ،وانما يفيم من خالل اشتراط البيانات اإلجبارية.

ويترتب عمى القول بضرورة توفر مجموعة من البيانات الخاصة بالسند ألمر ،أن تخمف

أحد ىذه الشروط يسقط ىذه الصفة عن المحرر ،2إال في بعض الحاالت التالية:

 إذا لم يذكر تاريخ االستحقاق في السند ألمر ،يعتبر ىذا األخير واجب الدفع عند االطالععميو.3

 _1المادة  465من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

 _2المادة  01 /466من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.
 _3المادة  02 /466من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.
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 إذا لم يحدد مكان األداء ،اعتبر السند واجب الدفع في مكان إنشائو ،وىو نفسو مقر المْم ازِمويقصد بيذا األخير المدين وىو محرر السند وموقعو.1

 إذا لم يذكر مكان إنشاء السند ،فإنو يعتبر محر ار في المكان المعين بجانب المْم ازِم.2أما بالنسبة لمبيانات االختيارية ،فإنو يجوز إدراج البيانات االختيارية نفسيا التي يجوز

إدراجيا في السفتجة ،والتي ال تتعارض مع طبيعة السند ألمر.3
ثانيا :الوفاء بالسند ألمر

لما كانت القواعد الخاصة باالستحقاق وبالوفاء بالسفتجة تطبق عمى السند ألمر ،فإن ىذا

األخير يكون واجب الدفع لدى االطالع أو ألجل معين لدى االطالع أو ألجل معين التاريخ أو

ليوم محدد .4واذا كان السند ألمر واجب الدفع ألجل لدى االطالع ،فإنو ينبغي أن يعرض عمى
المحرر ،ليس ألجل القبول ،ألنو ال مجال لمقبول في السند ألمر ،وانما لمتأشير عميو باالطالع

ويكون ذلك في اآلجال المحددة بموجب المادة  461من التقنين التجاري.5

وتجدر اإلشارة إلى أنو أصبح من الناذر تقديم السند ألمر لموفاء في محل محرر السند
ليقوم ىذا األخير بالوفاء بقيمة السند مباشرة .إذ تمجأ المؤسسات ،وحتى األفراد ،وسواء بمبادرتيم

الخاصة ،أو بمبادرة من الدائن ،إلى خدمات الصندوق البنكية بيدف الوفاء بالسندات المدينة بيا.

ولكن في ىذه الحالة البد من مراعاة شرطين أساسيين يشترط توفرىما معا:

يتمثل األول في شرط التوطين :والذي يْم ازم بموجبو الحامل بتقديم السند لموفاء أمام البنك
الذي تم التوطين لديو .بينما يتمثل الشرط الثاني في ذلك األمر بالدفع الذي يوجيو المدين إلى
بنكو ،والذي بموجبو يمتزم بالوفاء بقيمة السندات التي يقدميا الحممة الدائنون ،تحت طائمة

مسؤوليتو في حالة الوفاء دون تمقي أية تعميمات من زبونو الدائن بقيمة السندات.6

إذا تحقق الشرطين ،فإن البنك ممزم باتباع تعميمات زبونو ،ولكن يمكن لمبنك أن يرفض

الوفاء لحامل السند في الحالة التي يكون فييا رصيد غير كاف لتغطية المبمغ المطموب في السند
 _1المادة  03 /466من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _2المادة  04 /466من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.
 _3ممحم باسم محمد ،الطراونة بسام حمد ،المرجع السابق ،ص .293

 _4المادة  01 /410من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _5المادة  471من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.

6

_ RODIERE René, RIVE-LANGE Jean-Louis, Droit bancaire, 2ème édition, DALLOZ, 1975, Paris, p.
p 223- 226.
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كما يمكنو أن يدفع عمى المكشوف ،ليكون في ىذه الحالة قد قدم تسبيقا لزبونو ،ولو الحق في
استرداد المبمغ المدفوع.
وال تجوز المعارضة في الوفاء بقيمة السند لمحامل إال في حالة ضياع السند لألمر أو

إفالس حاممو.1

الفرع الثالث
الشيك
يمكن تعريف الشيك بأنو ذلك المحرر الذي بموجبو يعطي الساحب إلى المسحوب عميو

والذي ال يمكن إال أن يكون بنكا أو مؤسسة عمومية مؤىمة قانونا لمسك حسابات الشيكات ،2أم ار

بالوفاء لدى االطالع بممغ محدد من النقود لممستفيد أو ألمره .3أو ىو سند مكتوب ،ومسحوب عمى
بنك أو مؤسسة مالية مؤىمة قانونا ،ويسمح بحصول الوفاء لمصمحة حاممو ،بمبمغ من النقود.
يعتبر الشيك بيذا المفيوم أساسا أداة وفاء ،يقوم مقام النقود في الوفاء ،4لذلك ينبغي أن

يتوفر الرصيد منذ إصداره وليس وقت استحقاق الدين كما في السفتجة .فيو واجب الدفع بمجرد
االطالع ،لذلك ال يجوز تقديمو لمقبول ،بخالف السفتجة.
إذا كان الشيك قد ظير كأداة لسحب الودائع المصرفية ،فإنو أصبح أداة وفاء ال يمكن

االستغناء عنيا ،بل يعد من أشير وسائل الدفع وأكثرىا شيوعا ،وذلك بفضل المزايا التي يتميز بيا:

وأول ىذه المزايا ،أنو يقوم مقام النقود في الوفاء ،مما يساعد في الحماية من مخاطر السرقة

والضياع التي يمكن أن تتعرض ليا النقود ،باإلضافة إلى مساىمتو في الحد من كمية النقود

المتداولة ،نظ ار ألن المستفيد منو غالبا ما يعيد بالشيك إلى البنك الذي يتعامل معو لمتحصيل وقيد

قيمتو في حسابو.5

 _1المادة  419من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

 _2وىو التعريف نفسو المقدم لمشيك البريدي ،والذي جاء بموجب نص المادة  09من القانون رقم " ،04 -18صك بريدي:
أمر مكتوب وموقع يعطيو صاحب حساب بريدي قصد خصم مبمغ مالي من حسابو لصالحو أو لصالح الغير ،أو إيداعو

في الباب الدائن لحساب آخر ،ويعد الصك البريدي األداة األساسية لسير الحساب البريد الجاري ،".المرجع السابق.

3

_ CABRILLAC Michel, Le chèque et le virement, cinquième édition, librairies techniques, Paris,1980
p 01.
4
_ STOUFFLET Jean, Instruments de paiement et de crédit, effets de commerce, chèque, carte de
paiements et transfert de fonds, 8ème édition, LexisNexis, Paris, 2012, p 216.

 _5طو مصطفى كمال ،بندق وائل أنور ،األوراق التجارية ووسائل الدفع االلكترونية الحديثة ،المرجع السابق ،ص .241
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أوال :إنشاء الشيك
يتطمب إنشاء الشيك توفر مجموعة من الشروط الشكمية ( ،)0إلى جانب ضرورة توفر

مقابل الوفاء في الشيك لحظة أنشائو (.)5

 -1الشروط الشكمية المطموبة في الشيك
يشترط في التزام ساحب الشيك ما يشترط في أي التزام إرادي ،من رضاء صحيح غير
معيب وصادر عن ذي أىمية ،ومحل وسبب ،ولما كان الشيك ال يعد عمال تجاريا ،فإنو ال يشترط
في الساحب أىمية القيام باألعمال التجارية ،بل أىمية التصرفات القانونية بصفة عامة ،ما لم يكن
الشيك قد سحب لعمل تجاري أو سحب من تاجر لحاجات تجارتو ،ألنو في ىذه الحالة ال بد من

توفر أىمية القيام باألعمال التجارية.1

لم يشترط المشرع صراحة أن يكون الشيك مكتوبا ،غير أنو باالستناد إلى البيانات االلزامية

التي اشترط أن تتوفر في الشيك ،يفيم بداىة أنو يجب أن يكون مكتوبا ،لتثبيت ىذه البيانات عمى
ىذا المحرر المكتوب .وقد جرى العرف عمى أن تسمم البنوك لزبائنيا دفاتر شيكات تضم نماذج
شيكات مطبوعة ،تحمل اسم الزبون ورقم حساب ،ويترك فييا اسم المستفيد وتاريخ السحب والمبمغ

عمى بياض ،ليتكفل الزبون ،كمما احتاج إلى ذلك ،بعممية مأل الفراغات المطموبة والتوقيع.2

وعمى غرار السفتجة ،اشترط المشرع 3أن يتوفر الشيك عمى مجموعة من البيانات اإلجبارية
وىي كالتالي:
 .0ذكر كممة شيك مدرجة في نص السند نفسو بالمغة التي كتب بيا؛
 .5أمر غير معمق عمى شرط بدفع مبمغ معين؛
 .1اسم الشخص الذي يجب عميو الدفع (المسحوب عميو)؛
 .4بيان المكان الذي يجب فيو الدفع؛
 .0بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانو؛
 .0توقيع من أصدر الشيك (الساحب)؛

 _1الطراونة بسام حمد ،ممحم باسم محمد ،المرجع السابق ،ص .299

 _2طو مصطفى كمال ،عمميات البنوك ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،2005 ،ص .205
 _3المادة  472من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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ف إذا خال السند من أحد ىذه البيانات ،سقط عنو وصف الشيك ،إال فيما يتعمق بالبيان
الخاص بمكان الوفاء ،فإنو في ىذه الحالة ،وضع المشرع افتراضات يمكن من خالليا االستعاضة

عن البيان المفقود ،واالعتداد بمكان آخر.1
 -2مقابل الوفاء في الشيك

ال يعتبر وجود مقابل الوفاء ،والذي يعبر عن الدين الذي في ذمة الساحب عمى المسحوب
عميو ،والواجب لممستفيد ،من الشروط المتطمبة لصحة الشيك ،إال أنو ال بد أن يكون موجودا منذ

لحظة إنشاء الشيك ،أي لحظة إصداره ،2ألن القيمة القانونية لمشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود
تنعدم إذا لم يكن لو مقابل وفاء أو رصيد ،ولم يطمئن الحامل إلى استيفاء قيمتو من المسحوب
عميو ،لذلك يعتبر مقابل الوفاء من أىم الضمانات التي يعتمد عمييا حامل الشيك.3

وعمى ىذا األساس ال بد أن يكون لمقابل الوفاء ،منذ إصدار الشيك ،الخصائص ذاتيا التي

يتميز بيا مقابل الوفاء في السفتجة عند حمول أجل استحقاقيا ،وىذا معناه ،أن تكون قيمتو كافية
أو عمى األقل مساوية لقيمة الشيك ،وأن يكون أكيدا أي موجودا وقت إصدار الشيك ،وأن يكون
دينا بمبمغ من النقود ،باإلضافة إلى أنو يجب أن يكون متاحا أي قابال لمتصرف فيو ،وىذا معناه

أال يكون مخصصا لالستعمال في غير الوفاء بالشيك.4
ثانيا :الوفاء بالشيك

يخضع الوفاء بالشيك إلى األحكام ذاتيا التي يخضع ليا الوفاء في السفتجة ،سواء من

حيث التقديم لموفاء أو من حيث المعارضة في الوفاء.
 -1تقديم الشيك لموفاء

لما كان الشيك واجب الدفع لدى االطالع ،فإنو يمكن تقديمو لموفاء ابتداء من تاريخ
اصداره ،عمى أن القانون يشترط مدة محددة يتم تقديم الشيك خاللو لموفاء بقيمتو ،وذلك مراعاة
لوظيفة الشيك ،فيو أداة وفاء وليس أداة ائتمان ،لذلك إذا كان الشيك صاد ار وقابال لمدفع في

الجزائر ،فإنو ال بد من تقديمو لموفاء خالل العشرين يوما يبدأ احتسابيا من تاريخ اصداره المبين

في الشيك .5كما يجب الوفاء بقيمة الشيك حتى ولو قدم خارج اآلجال المحددة لتقديمو ،خاصة مع
 _1وىو األمر الذي جاء بالتفصيل في صمب المادة  01/473من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
_ BONNOME Régine, PEROCHON Françoise, op. cit., p 685.

2

 _3طو مصطفى كمال ،بندق وائل أنور ،األوراق التجارية ووسائل الدفع االلكترونية الحديثة ،المرجع السابق ،ص .259
 _5المادة  501من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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توفر الرصيد .1ويخضع الشيك من حيث طريقة تقديمو لموفاء لألحكام ذاتيا المتعمقة بتقديم

السفتجة لموفاء.2

 -2المعارضة في الوفاء
ال تجوز المعارضة في الوفاء بالشيك إال في حالة ضياعو أو إفالس حاممو ،3وذلك تمكينا
لمشيك من أداء وظيفتو كأداة لموفاء ،وتأكيدا عمى حق حاممو في االستيفاء ،ولذلك ،فإذا رفع

الساحب معارضة ألسباب أخرى ،ال بد من إلغاء ىذه المعارضة من طرف قاضي األمور

المستعجمة ،وبناء عمى طمب الحامل .4ويندرج تحت مفيوم الضياع كل حالة يتجرد فييا ممك
الشيك من حيازتو بغير إرادتو ،كالسرقة .وقد اعتبرت محمة النقض المصرية حالتي تبديد الشيك
والحصول عميو بطريق النصب من الحاالت التي تجوز المعارضة فييا عمى الوفاء بقيمتو،5ويمتنع
المسحوب عميو من الوفاء بقيمتو لمحائز غير الشرعي.
المطمب الثاني
وسائل الدفع الحديثة
إذا كانت األوراق التجارية قد تمكنت من اإلحالل محل النقود في الوفاء بااللتزامات المالية

في الوسط التجاري ،فإنو ونظ ار لمتعقيدات التي وجدت مع استعماليا ،خصوصا الشيك ،ظل

التنافس قائما بين البنوك في ابتكار وسائل لمدفع تساىم في تسييل المعامالت التجارية وتتجاوز
مختمف االشكاليات التي عرفيا استعمال األوراق التجارية ،باالستفادة من التطورات التكنولوجية
الستخداميا في وتطوير وسائل الدفع وخدمة البيئة التجارية ،نظ ار لمفوائد المترتبة عنيا ،وقد أدى

االنتشار الواسع الذي عرفتو بعض الخدمات البنكية الناتجة عن التطوير التكنولوجي كما ىو الشأن
بالنسبة لبطاقات الدفع البنكية ،إلى تكوين قناعة لدى البنوك مفادىا أن االستفادة من التكنولوجيا

الحديثة ىو أمر ال غنى عنو في ظل المنافسة الشديدة التي يشيدىا القطاع البنكي.6
 _1المادة  503من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

 _2المادة  01 /502من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.

 _3المادة  02 /503من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.
 _4المادة  03 /503من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.

 _5طو مصطفى كمال ،القانون التجاري :األوراق التجارية -العقود التجارية -عمميات البنوك -اإلفالس ،المرجع السابق
ص .230

 _6أبو فروة محمود محمد ،الخدمات البنكية االلكترونية عبر االنترنيت ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان األردن،2009 ،
ص .13
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يعتبر كل من التحويل (الفرع األول) وبطاقة الدفع (الفرع الثاني) واالقتطاع (الفرع الثالث)

وسائل لمدفع االلكتروني لتداول النقود القيدية أو الكتابية بالطريقة اإللكترونية ،1وتمكن مستعمميا
من دفع مقابل ما حصل عميو من سمع أو خدمات الكترونيا ،2وىي تؤدي إلى نتيجة واحدة ىي

تحريك قيود أرصدة الحسابات التي تصدر عمييا دون الحاجة إلى نقل مادي لمنقود.
الفرع األول
التحويل
تتخمل حياة الحساب منذ فتحو إلى غاية قفمو عمميات مختمفة بين الزبون والبنك ،بحيث

تحتفظ كل عممية باستقالليا .والعمميات عمى اختالف أنواعيا تؤدي في النياية إلى أحد األمرين:

فيي إما أن تجعل الزبون دائنا بمبمغ معين فتترجم العممية إلى إيداع في حسابو ،واما أن تجعمو
مدينا بمبمغ معين فتكون ىذه العممية ىي سحب من أموالو المودعة في البنك.
يمثل التحويل ،خصوصا منو البنكي ،الوسيمة األكثر استعماال بامتياز في تحويل األموال

والذي يكون في أبسط صوره عندما ال يتدخل في عممية التحويل سوى بنك واحد ،عمى أن العممية
تزداد تعقيدا كمما ازداد عدد البنوك المتدخمة ،بحيث تتقسم العممية عمى عدة مراحل .فالمبالغ التي

يتم تحويميا بواسطة التحويل تجعمو يمثل األداة األساسية لمنشاط المصرفي في مجال الوفاء خاصة

وأن استخدام وسائل الدفع المادية كالشيك أو البطاقة ينتيي بشكل محتوم وتقني عن طريق

التحويل.3

يعتبر التحويل إحدى وسائل الدفع الكتابية المطموب استعماليا في الوفاء ،وىو أحد عمميات

البنوك التي تتم عن طريق قيود حسابية يقوم بيا البنك بين حسابين ،بحيث يصبح أحدىما دائنا

بمبمغ معين ،واآلخر مدينا بالمبمغ ذاتو .4وتتجو كافة التعريفات الفقيية الحديثة إلى القول بأن
التحويل ىو تمك العممية التي تفترض وجود حسابين ،يتم بواسطتيا قيد مبمغ من المال في الجانب

1

_ VASSEUR Michel, « Le paiement électronique, aspect juridique », DALLOZ, 14641, II. Etudes et
commentaires, p 49.

 _2جاء تعريف وسيمة الدفع االلكتروني في المادة  06من القانون رقم  ،05 -18المؤرخ في  10ماي  ،2018يتعمق
بالتجارة االلكترونية ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،28الصادر في  16ماي " :2018وسيمة الدفع
االلكتروني :كل وسيمة دفع مرخص بيا طبقا لمتشريع المعمول بو تمكن صاحبيا من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر
منظومة الكترونية".
_ BONNOME Régine, PEROCHON Françoise, op. cit., p 746.

 _4الزبن سميمان ضيف اهلل  ،المرجع السابق ،ص .ص .39 -38
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المدين لحساب الزبون ،وقيد المبمغ نفسو في الجانب الدائن لحساب آخر ،1من دون أن يكون ىناك

نقل مادي لألموال ،2بل باالعتماد عمى آلية القيد االلكتروني ،3فيو نقل لمنقود القيدية ،4ويكون
ذلك بناء عمى طمب اآلمر بالتحويل ،وىو المدين ،لمصمحة المستفيد من العممية ،وىو الدائن.
وتجدر اإلشارة إلى أنو بالرغم من أن التسمية الشائعة االستعمال ىي التحويل االلكتروني

البنكي ،عمى أساس أن التحويل يستعمل بشكل أكبر عمى مستوى البنوك ،إال أن الواقع العممي
يكشف عن أنو ىناك جيات أخرى غير البنوك تقوم بعمميات التحويل االلكتروني لألموال ،ويتعمق

األمر بمؤسسة بريد الجزائر ،التي أطمقت خدمة التحويل االلكتروني البريدي لألموال والذي يتم بين

حسابين جاريين بريديين .وعميو فإن التحويل الذي يتم تنفيذه من طرف مؤسسة بريد الجزائر ال
يختمف عن التحويل البنكي ،ال من حيث الطبيعة القانونية وال من حيث طريقة تنفيذه ،وبالتالي

يمكن أن يتم تطبيق األحكام الخاصة بالتحويل البنكي عمى التحويل البريدي.5

إن ميزة نقل مبمغ من النقود من حساب إلى حساب آخر عن طريق تسوية القيود
المحاسبية ،ودون االستعمال الفعمي لمنقود ،جعمت التحويل باعتباره أحد وسائل الدفع االلكتروني

يحتل مكانة ميمة في مجال العمميات البنكية ،6وىو بيذه الطريقة يعد أبسط العمميات البنكية وأقميا
تكمفة ،حتى أن بعض الدول ،كفرنسا مثال ،عمدت إلى تحفيز الجميور عمى استعمال ىذه التقنية
في نقل األموال لتسوية المعامالت المالية فيما بينيم ،وذلك من خالل إعفاء عائدات التحويل
البنكي من الضريبة ،باإلضافة إلى اشتراط المشرع الفرنسي عمى الدولة واألشخاص االعتبارية

الوفاء بطريق التحويل البنكي أو الشيك .7وقد حذا المشرع الجزائري حذو نظيره الفرنسي حينما
اشترط أداء مدفوعات الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري عن

_ CABRILLAC Michel, op. cit., p 199.

1

 _2ذوابة محمد عمر ،ياممكي أكرم ،عقد التحويل المصرفي االلكتروني( ،دراسة قانونية مقارنة) ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع
عمان ،األردن ،2006 ،ص .19

 _ 3المساعدة أحمد محمود" ،التحويل المصرفي االلكتروني (دراسة مقارنة)" ،المجمة األكاديمية لمبحث القانوني ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،المجمد  ،11العدد  ،2015 ،01ص .35
4

_ RIFFARD Jean- François, « Virement », jurisClasseur Banque- Crédit- Bourse, Fasc. 390, 03
fevrier 2009, p 07.

 _5ذوابة محمد عمر ،ياممكي أكرم ،المرجع السابق ،ص .33

 _7الزبن سميمان ضيف اهلل ،المرجع السابق ،،ص .ص .63 -62
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طريق اعتماد قيد في حساب جار بنكي أو بريدي أو حساب خزينة.1
غير أنو بالرغم من الميزة التي يتميز بيا التحويل ،إال أنو لم يحظ بتنظيم تشريعي خاص

فالمشرع الجزائري لم يتبن تقنية التحويل ،باعتباره أحد وسائل الدفع االلكترونية إال من خالل آخر
تعديل عرفو التقنين التجاري سنة  ،5660والذي خصو فقط بنصين قانونين ،اكتفى فييما بذكر

البيانات التي يتكون منيا األمر بالتحويل ،والمحظة التي يعتبر األمر بالتحويل غير قابل لمرجوع

فييا .2وعميو ،وفي ظل غياب نظام تشريعي خاص يخضع لو التحويل االلكتروني ،فإنو يبقى

خاضعا لمقواعد العامة الخاصة بأحكام االلتزام ،3وعميو ينبغي الطرق في ىذا الفرع لشروطو (أوال)

وآلثاره (ثانيا).
أوال :شروط األمر بالتحويل
يجب بداية التمييز بين أمر التحويل ،وبين عممية التحويل ،إذ ال يمكن إجراء عممية

التحويل والتي تتمثل في نقل األموال ،إال من خالل إصدار أمر بالتحويل من اآلمر الذي يأمر

البنكي بمباشرة عممية التحويل .وعميو ،ال بد من أن تتوفر في األمر بالتحويل مجموعة من

الشروط التي تنقسم بين شروط موضوعية ( )0وأخرى شكمية (.)5
 -1الشروط الموضوعية

إلى جانب الشروط الموضوعية العامة التي تشترط في أي تصرف قانوني من تراض
صادر من صاحب أىمية ومحل وسبب ،فإنو ال بد من توفر األمر بالتحويل عمى شرطين

موضوعيين خاصين تحديدا ،4يتعمق الشرط األول بتوفر الحسابان (أ) ،ويتمثل الشرط الثاني في
الغطاء الكافي (ب).

 _1المادة  85من القانون رقم  ،33 – 88المؤرخ في  31ديسمبر  ،1988يتضمن قانون المالية لسنة  ،1989الجريدة
الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،54الصادر في  31ديسمبر  " 1988يجب أداء مدفوعات الدولة والجماعات المحمية
والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري عن طريق اعتماد مقيد في حساب جار بريدي أو حساب جار مصرفي أو

حساب خزينة عندما تفوق ىذه المدفوعات حدا أقصى يحدد عن طريق التنظيم".

 _2المادتان  543مكرر  ،19و 543مكرر  20من األمر رقم  ،59 -75المضافتان بموجب المادة  08من القانون رقم
 ،02 -05المؤرخ في  06فيفري  ،2005المعدل والمتمم لألمر رقم  ،59 -75المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،11الصادر في  09فيفري .2005
_ RIFFARD Jean- François, op. cit., p 08.

 _4رحيم بو ختيار صديق ،النقل المصرفي االلكتروني :دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونية ،مصر 2013 ،ص .85
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أ -ضرورة وجود حسابين
حتى تكون عممية التحويل صحيحة ،وبالشكل التي تقدم تعريفيا ،يجب أن يتم التحويل بين

حسابين مختمفين ،واال تعذر تنفيذ العممية بوصفيا تحويال ،إذ ال يعتبر تحويال إذ تم النقل بين
شخص وبنك ،ألن العالقة تتم في إطار حساب واحد فقط .وىو الشرط الذي يفيم من نص المادة

 041مكرر  02من التقنين التجاري التي حددت بيانات األمر بالتحويل ،وذلك بنصيا "يحتوي
األمر بالتحويل عمى:

 -0األمر الذي يوجيو صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحويل األموال أو القيم أو
السندات المحددة القيمة؛
 -5بيان الحساب الذي يتم الخصم منو؛
 -1بيان الحساب الذي يتم إليو التحويل وصاحبو؛
 -4تاريخ التنفيذ؛
 -0توقيع األمر بالتحويل".
فمادام أن المشرع قد اشترط بيان الحساب الذي يتم الخصم منو والحساب الذي يتم التحويل

إليو ،فيذا دليل عمى اشتراط وجود حسابين .ويستوي أن يكون التحويل بين حسابين لزبونين

مختمفين ،سواء أكان الحسابان في بنك واحد أو في بنكين مختمفين ،أو أن يكون التحويل بين

حسابين مختمفين لمشخص نفسو ،فيكون ىو اآلمر بالتحويل وىو المستفيد منو في الوقت ذاتو

وسواء أكان الحسابان ممسوكان لدى بنك واحد أو لدى بنكين مختمفين ،ىذا من جية.1

ومن جية أخرى ،واذا كان الحساب مشتركا بين أكثر من شخص ،فإنو ال يمكن إجراء

تحويل األموال بين ىذين الشخصين ،عمى األقل في مواجية الغير ،إال عن طريق حوالة الدين أو
بواسطة وكالة .كما أنو ال يمكن إجراء تحويل مباشر بين حساب مصرفي وحساب بيريدي ،فمن
الناحية العممية تتكفل البنوك بنقل المبالغ المالية إلى حسابات بريدية من خالل استعمال حساباتيا

البريدية الخاصة.2

 _1الطراونة بسام حمد ،ممحم باسم محمد ،المرجع السابق ،ص .465
_ CABRILLAC Michel, op. cit., p206.
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ب -ضرورة توفر غطاء كاف
لقد طرح التساؤل حول مدى إمكانية إعمال القواعد المتعمقة بالرصيد في مجال الشيكات

واآلثار المترتبة عمى عممية إصدار الشيك بدون رصيد ،عمى التحويل ،وكانت اإلجابة بالنفي
ولذلك يفضل بعض الفقو عدم استعمال مصطمح "الرصيد" في مجال األمر بالتحويل ،واستبداليا
بعبارة الغطاء الكافي والمتوفر .1وذلك خوفا من أن يحدث المبس بين الرصيد المشترط في مجال
الشيكات ،الذي يخضع لنظام قانوني مختمف تماما.2

يالحظ أن المشرع لم يشترط أن يكون الرصيد متوفرا ،لذلك فإن وجود الرصيد ليس شرطا

لمشروعية األمر بالتحويل ،3وغيابو أثناء إصدار األمر بالتحويل ال يعرض اآلمر بالتحويل إلى
مساءلة جنائية كالتي يتعرض ليا صاحب الشيك في حالة عدم وجود رصيد ،مما يعني أنو ال يعد
شرطا لصحة األمر بالتحويل ،غير أنو في ىذه الحالة ليس لمبنكي إال أن يعمق تنفيذ األمر

بالتحويل إلى غاية توفر الغطاء الكافي.4
 -2الشروط الشكمية

يفيم من نص المادة  041مكرر  02من التقنين التجاري التي حددت بيانات التحويل أن

المشرع قد اشترط أن يصدر األمر بالتحويل مكتوبا ،وىذا معناه أن أمر التحويل ىو تصرف شكمي
وأن الكتابة ىي شرط لصحتو ،وبالتالي فإذا صدر أمر التحويل شفاىة ،أو عن طريق الياتف

مثال ،ال يجوز لمبنكي أن ينفذ العممية ،ما لم يتأكد من أن ىذا األمر صدر مكتوبا من صاحب

الحساب.

ومن الناحية العممية ،يقوم البنك بتوفير نماذج مطبوعة ،5وتتضمن البيانات الموضحة في

نص المادة  041مكرر  02من التقنين التجاري ،ويضعيا تحت تصرف الزبائن ،ليقوم الزبون بمأل
النموذج وتوقيعو.
إنو وان كانت الكتابة تتعارض مع طبيعة التجارة وعالم األعمال القاائِ ام ْي ِن عمى السرعة
واالئتمان ،إال أن فائدتيا تظير من ناحية اإلثبات ،ىذا إلى جانب االحتياط الواجب اتخاذه من

جانب البنوك التي يقع عمى عاتقيا واجب التأكد من شخصية اآلمر بالتحويل ،وذلك من خالل
التأكد من صحة البيانات المدونة في النموذج مع أية وثيقة ىوية رسمية لمزبون.
1

_ JEANTIN Michel, LECANNU Paul, GRANIER Thierry, op. cit., p 112.
_ CABRILLAC Michel, op. cit., p206.
3
_ RIFFARD Jean- François, op. cit., p 12.
4
_ BRAUD Alexandre, op. cit., p 222.
5
_ CABRILLAC Michel, op. cit., p207.
2
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والى جانب شرط الكتابة ،فيجب أن يكون التحويل اسميا ،1وىو ما يفيم من اشتراط المشرع
لصحة التحويل أن يتضمن بيان الحساب الذي يتم التحويل إليو وصاحبو.
ثانيا :آثار األمر بالتحويل
بمجرد أن يصدر األمر بالتحويل ،فإنو تترتب عميو آثار سواء أكانت في مواجية اآلمر

بالتحويل ( ،)0أو في مواجية البنك ( ،)5أو في مواجية المستفيد من التحويل (.)1
 -1آثار األمر بالتحويل في مواجية اآلمر بالتحويل

يعتبر األمر بالتحويل غير قابل لمرجوع فيو ابتداء من تاريخ االقتطاع من حساب اآلمر

بالتحويل ،2وىذا معناه بمفيوم المخالفة ،أن األمر بالتحويل قابل لمجوع فيو قبل تاريخ االقتطاع

يحول فعميا إلى حساب المستفيد .3وفي ىذه الحالة يبقى اآلمر
مادام أن المبمغ المطموب تحويمو لم ّ
بالتحويل ىو المالك الوحيد لممبمغ المطموب تحويمو.
وبمجرد تحويل المبمغ المطموب من حساب اآلمر إلى حساب المستفيد ،وقيام البنك بقيد

ىذا المبمغ في دفاتره ،يصبح التحويل قد تم ،ويعد نيائيا ،وذلك ابتداء من تاريخ دخول المبمغ
المحول إلى حساب المستفيد.

 -2آثار األمر بالتحويل في مواجية البنك
يمتزم البنك قبل تنفيذ األمر بالتحويل الصادر إليو بإجراء مجموعة من التحقيقات ،بأن

يتحقق من سالمة األمر بالتحويل ،4من خالل التحقق من توقيع اآلمر ،بمطابقتو مع التوقيع الذي
يحتفظ بو لديو عند فتح الحساب ألول مرة .ويعتبر ىذا االلتزام التزام بتحقيق نتيجة ،غير أنو

محدود في السالمة الظاىرية لألمر بالتحويل ،5وذلك تحت طائمة مسؤوليتو ،خاصة إذا كان األمر

قضاء
بالتحويل مزو ار .6باإلضافة إلى التأكد من ىويتو ومن أىميتو من سمطاتو .غير أنو تقرر
ً
إعفاء البنكي من إجراء التحقق من سالمة األمر بالتحويل إذا كان ىذا األخير مستعجال ،ويمكن

 _1بمجودي أحالم" ،البنوك في مواجية التحويل االلكتروني لألموال" ،المجمة األكاديمية لمبحث القانوني ،كمية الحقوق
والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،المجمد  ،17العدد  ،2018 ،01ص  .231متاح عمى:
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte

 _2المادة  543مكرر  20من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

3

_ NAMMOUR Fady, , op. cit., p 100.
_ BRAUD Alexandre, Droit des instruments de paiement et de crédit, Golino éditeur, Paris, 2007, p
221.
5
_ NAMMOUR Fady, op. cit., p 102.
6
_ Voir par exemple Cass. Civ. 28 janvier 1930. Par JEANTIN Michel, LECANNU Paul, GRANIER
Thierry, op. cit., p005.
4
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استخالص حالة االستعجال من الشكل الذي يصدر بو األمر بالتحويل ،كأن يصدر عن طريق

البرقية.1

بعد التحقق من سالمة األمر بالتحويل ،وبما أنو ال يوجد أي حكم تشريعي يحدد األجل
الذي يتوجب عمى البنك التقيد بو في تنفيذ األمر بالتحويل ،فإن ىذا األخير ممزم بتنفيذه في أجل

قصير 2ومن دون تأخير .كما يمتزم بتنفيذ ىذا األمر بالتحويل من دون أخطاء ،تحت طائمة
أمر بالتحويل عمى حساب مختمف عن ذلك الذي
مسؤولية البنك ،فقد تقرر مساءلة البنك الذي نفذ ا
طمب اآلمر التحويل منو ،كما تقرر مساءلة البنك الذي أجرى عممية تحويل من دون أي أمر من

الزبون صاحب الحساب المحول منو.3

 -3آثار األمر بالتحويل في مواجية المستفيد
ي صبح المستفيد مالكا لممبمغ المحول ابتداء من تاريخ قيد المبمغ في الجانب الدائن من

المستفيد حقا بقيمة المبمغ
حسابو ،إذ ينشأ لو حق نيائي ال رجعة فيو عمى المبمغ ،مما يكسب
ا
المحول إلى حسابو في مواجية البنك ،بمعنى أن المستفيد يصبح في ىذه الحالة دائنا لمبنك الذي

ق ّيد المبمغ المتضمن في أمر التحويل .4وبفضل التطور الحاصل في مجال تنفيذ أوامر التحويل
واعتماد أجيزة وأنظمة متطورة في اإلعالم اآللي في البنوك الجزائرية ،فإنو أصبح في اإلمكان تنفيذ
أمر التحويل االلكتروني في اليوم ذاتو الذي يصدر فيو ،5لتتم عممية قيد المبمغ المطموب في
الجانب الدائن لحساب المستفيد في الوقت نفسو.
الفرع الثاني
االقتطاع
تفترض عمميات التحصيل والوفاء في أساليبيا التقميدية ،كالوفاء بالشيكات والسفاتج ،وتنفيذ
أوامر التحويل ،تدخال مسبقا من جانب المدين ،وذلك بيدف إصدار الشيك أو إصدار أمر

بالتحويل .وكذلك األمر بالنسبة لمدائن الذي يتدخل لقبول التحويل .فإذا تطمب األمر أن تتكرر
عممية إصدار األمر بالدفع من طرف المدين ،وقبولو من طرف الدائن بشكل متكرر ودوري ،زاد

العبء عمييما أكثر ،كما في حالة رد أقساط القرض الشيرية أو الوفاء بأقساط التأمين.

1

_ Ordre émis par télégramme. Ibidem.
_ À bref délai.
3
_ NAMMOUR Fady, op. cit., p 101.
2

 _4المادة  543مكرر  20من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _5المادة  31من النظام رقم  ،06 -05المرجع السابق.
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لذلك ،وتبسيطا لعممية الوفاء المتكررة باستمرار ،أصبح يتم المجوء إلى االقتطاع االلكتروني
عند نشوء التزام دوري ومتكرر بالوفاء ،بين الدائن المورد وزبونو المدين ،بحيث ال تعرف قيمة

الدين مسبقا.

يعتبر االقتطاع ،أو كما يسمى االشعار باالقتطاع ،أو كذلك الترخيص باالقتطاع 1شكال
خاصا وم تطو ار لمتحويل البنكي واآللية المشتقة منو ،وىو من عمميات البنوك ووسيمة من وسائل
الدفع ،وقد تطورت من دون أي سند قانوني خاص .2وىو يعرف بأنو ذلك األمر الذي يعطيو
الزبون لبنكو ،من أجل خصم مبمغ من حسابو وتحويمو بصفة دورية أو متجددة لفائدة مستفيد

م اع اين ،وىو الدائن ،والذي يتكفل في غالب األحوال بتحديد المبمغ الواجب اقتطاعو .كما يسمى
كذلك بأوامر التحويل المستديمة.
وباعتبار االقتطاع شكال متطو ار عن التحويل ،فإنو يتشابو معو في عدم قابمية كل منيما
لمتداول عمى أساس عدم تمتعيما بكفاية ذاتية تتيح ألي منيما متابعة المدين ،باإلضافة إلى عدم
خضوعيما لمقواعد الجنائية المتعمقة بالرصيد .غير أنو ىناك أوجو اختالف بينيما:

 أن التحويل يمكن أن يتم بين حسابين لشخص واحد ،فيكون اآلمر بالتحويل ىو نفسوالمستفيد منو ،أما االقتطاع ،فيجب أن يتم لحساب شخص آخر غير اآلمر بو.

 يتم التحويل في شكل عمميات منفردة ،بينما يتم االقتطاع في المعامالت التي تستند إلىعنصر االستم اررية والتكرار.

 وعمى عكس التحويل االلكتروني ،الذي يكون مبمغو محددا مسبقا كأداء مبمغ اإليجارِ
المشترك ،أي أن
الشيري ،يمكن أن يكون مبمغ االقتطاع قابال لمتغيير حسب استيالك

قيمة الدين ال تعرف مسبقا .3

يتم االتفاق بين الدائن والمدين عمى أن يتم دفع الديون في المستقبل بمعرفة بنك المدين
وبطمب من الدائن ،وليذا الغرض ،يعطي المدين بنكو توكيال مستم ار بالوفاء بطريق االقتطاع من
حسابو المفتوح لديو ،وبيذا يالحظ أن نظام االشعار باالقتطاع يعمل عمى توفير جيد الوفاء
المتكرر عمى المدين ،ويوفر عميو الوقت ،ألن المدين المشترك في خدمة مؤسسة عمومية ال

يحتاج لمتنقل أو االنتظار في الطوابير ،باإلضافة إلى أنو يمنع وقوع قطع التموين أو الخط

1

_ BONNOME Régine, op. cit., p 397.
_ STOUFFLET Jean, op. cit., p 488.
3
_ BONNOME Régine, op. cit., p 397.
2
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الياتفي ،ألن األداء يتم حتى لو كان العميل مسافرا ،كما أن حجة األداء تبقى محفوظة ويمكنو
الحصول عمى نسخة منيا في أي وقت .باإلضافة إلى أنو يعفى من واجبات الطابع عمى الوصل.

أما من جية الدائن ،فاالقتطاع يوفر عميو مصاريف تحصيل الفواتير ،والجيد المبذول في

احترام االجراءات والشكميات التي تفرضيا سمسمة من العمميات بينو والذي غالبا ما يكون منشأة

تجارية أو صناعية كبيرة ،والمدينين الذين يكونون ثابتين وليسوا عابرين ،مع التأكيد عمى أن تكون

المنشأة ذات سمعة جيدة بحيث يطمئن زبائنيا إلى أنيا ال تصدر أوامر اقتطاع عن ديون وىمية.1

يمتاز االشعار باالقتطاع باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،بأنو قابل لممعالجة بطريقة آلية
وباالعتماد عمى استعمال أقل قدر ممكن من األوراق .ومن دون إجراء الرقابة كتمك التي تفرض
في حالة استعمال الشيك أو السفتجة في الوفاء ،2لذلك يستعمل بكثرة في التحويالت البنكية

لألموال.3

أوال :األمر باالقتطاع
عمى غرار األمر بالتحويل ،اشترط المشرع ،4وحتى يكون صحيحا ،أن يحتوي األمر
باالقتطاع عمى مجموعة من البيانات ،مما يؤدي إلى القول بأن األمر باالقتطاع ىو تصرف

شكمي ،وتتمثل ىذه البيانات فيما يمي :

 .0اسم مرسل االشعار باالقتطاع وبياناتو المصرفية ،وكذا رقمو كمرسل ،والذي يمنحو بنك
الجزائر؛
 .5االسم والبيانات المصرفية لممدين أو القيم أو السندات؛
 .1األمر غير المشروط بتحويل األموال أو القيم أو السندات؛
 .4قيمة المبمغ المحول؛
 .0فترات االقتطاع؛
 .0توقيع المدين اآلمر باالقتطاع؛

 _1عوض عمي جمال الدين ،عمميات البنوك من الوجية القانونية ،الطبعة الرابعة ،دار النيضة العربية ،القاىرة1993 ،
ص .ص .922 -919
_ STOUFFLET Jean, op. cit., p 488.
_ JEANTIN Michel, LECANNU Paul, GRANIER Thierry, op. cit., p 123.

 _4المادة  543مكرر  21من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

- 42 -

2
3

الباب األول

الفصل األول :إلزامية استعمال وسائل الدفع في الوفاء

ثانيا :تنفيذ األمر باالقتطاع
في حالة االشعار باالقتطاع ،يقوم المدين بإصدار أمره باالقتطاع دفعة واحدة بالنسبة لكل

الديون المدين بيا ،ويبقى ىذا األمر قائما وصالحا ،إلى غاية إلغائو .ليقوم البنك بتسوية الديون

انطالقا من تعميمات زبونو المدين ،والذي يحدد لبنكو وقت وتاريخ الوفاء.1

وعميو ،تنتقل ممكية األموال أو القيم أو السندات موضوع األمر باالقتطاع بقوة القانون
بمجرد الخصم من حساب المدين ،وتحويميا إلى حساب الدائن الذي أرسل اإلشعار باالقتطاع

2

وىذا معناه أنو ال يجوز لمبنك القيام باالقتطاع إال بعد حصولو عمى إذن مسبق باالقتطاع ،عبر
ملء مطبوع خاص يسمح بمقتضاه الزبون المدين لبنكو ،بخصم المبالغ المستحقة لممؤسسة

المستفيدة من حسابو البنكي.

وفي ىذه الحالة يتم قيد القيمة المحولة في الجانب الدائن من حساب الدائن ،ويصبح األمر

باالقتطاع غير قابل لإللغاء.

الفرع الثالث
بطاقة الدفع
تعتبر بطاقة الدفع أىم وسائل الدفع االلكتروني الحديثة في الوقت الراىن ،لدرجة أنيا

أصبحت تنافس الشيك في أداء ىذا الدور ،3فيي التي تغني عن استعمال النقود والتعامل بيا

باعتبار أنيا تم ّكن حاممييا من الحصول عمى السمع والخدمات بمجرد استعماليا ،ليقوم البنك
مصدر البطاقة بتحويل المبمغ المطموب من حساب الحامل إلى حساب التاجر مقدم السمعة أو

الخدمة ،ىذا باإلضافة إلى إمكانية السحب التي توفرىا .باإلضافة إلى إمكانية التعامل بيا من

خالل شبكة االنترنيت والوفاء بااللتزامات المالية المترتبة عن ىذا التعامل من خالل استعمال

البطاقة فقط.4

وعميو ،ال تقل بطاقة الدفع عن التحويل أىمية ،باعتبار كل منيما أحد وسائل الدفع الحديثة

التي تقوم مقام النقود في الوفاء ،وذلك بفضل ما تمنحو لحامميا من سيولة حمميا واستخداميا
لدرجة أنيا أصبحت ضرورة ال غنى عنيا ،في كل أرجاء العالم خصوصا في الدول المتقدمة
بحيث ال تخمو محفظة كل شخص من بطاقة دفع عمى األقل.
_ STOUFFLET Jean, op. cit., p 488.

1

_2المادة  543مكرر  22من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

_ BONNOME Régine, op. cit., p 345.

 _4طو مصطفى كمال ،بندق وائل أنور ،األوراق التجارية ووسائل الدفع االلكترونية الحديثة ،المرجع السابق ،ص .351
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وبالتالي ،ونظ ار ليذه األىمية ،وبصدور قانون المالية لسنة  ،15608يالحظ أن المشرع
يصر عمى الزامية استعمال وسائل الدفع في الوفاء ،وبالتحديد وسائل الدفع االلكترونية ،وبتحديد
أكثر دقة بطاقة الدفع االلكترونية ،ودليل ذلك نص الماد  000من ىذا القانون التي تنص في

فقرتيا األولى عمى ما يمي:

"يجب عمى كل متعامل اقتصادي ،بمفيوم القانون رقم  42 -44المؤرخ في  23يونيو

سنة  2444الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،المعدل والمتمم ،يقدم سمعا

و/أو خدمات لممستيمكين ،أن يضع في متناوليم وسائل دفع الكتروني تسمح ليم بدفع ثمن
مشترياتيم باستعمال بطاقات الدفع اال لكتروني ،بناء عمى طمبيم"

عرف القانون رقم  265 -64المذكور أعاله العون االقتصادي بموجب نص المادة  61منو
ّ
والتي تنص عمى أنو:
"يقصد في مفيوم ىذا القانون بما يأتي:
عون اقتصادي :كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفتو القانونية
يمارس نشاطو في اإلطار الميني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجميا"
وىنا يطرح التساؤل التالي :ىل يعقل أن يكون قانون المالية قد رخص لكل ىؤالء
المتعاممين االقتصاديين المذكورين في المادة  61أعاله ،بأن يصدروا وسائل الدفع االلكتروني

ويضعوىا تحت تصرف الزبائن؟ !!! ،وىي العممية البنكية التي يفترض أال تقوم بيا إال البنوك

وىذا حسب كل من المادة  56من قانون النقد والقرض والتي تنص عمى ما يأتي:

"البنوك مخولة دون سواىا بالقيام بجميع العمميات المبينة في المواد من  66إلى 66

أعاله ،بصفتيا مينتيا العادية"

والمادة  50من القانون ذاتو ،والتي تنص عمى ما يأتي:

 _1قانون رقم  ،11 -17مؤرخ في  27ديسمبر  ،2017يتضمن قانون المالية لسنة  ،2018الجريدة الرسمية لمجميورية
الجزائرية العدد  ،76الصادر في  28ديسمبر .2017

 _2قانون رقم  ،65 -64مؤرخ في  51جوان  ،5664يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،الجريدة الرسمية
لمجميورية الجزائرية العدد  ،40صادر في  55جوان  ،5664معدل ومتمم بالقانون رقم  ،60 -06المؤرخ في  00أوث
 ،5606يعدل ويتمم القانون رقم  65 -64الذي يحدد القواد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،الجريدة الرسمية لمجميورية
الجزائرية العدد  ،40الصادر في  08أوث .5606
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"ال يمكن المؤسسات المالية تمقي األموال من العموم ،وال إدارة وسائل الدفع أو وضعيا

تحت تصرف زبائنيا .وبإمكانيا القيام بسائر العمميات"

يمكن إيجاد اإلجابة الشافية عمى ىذا التساؤل ورفع المبس والتناقض الواقع بين نص قانون

المالية لسنة  5608والنصوص القانونية التي تحصر عممية وضع وسائل الدفع االلكتروني تحت
تصرف الزبائن وادارتيا لدى البنوك والمؤسسات المالية المؤىمة قانونا ،بالرجوع إلى نص المادة

 000من قانون المالية لسنة  5608في صيغتيا الفرنسية ،والتي تنص عمى ما يمي:
«Tout agent économique, au sens de la loi n° 04- 02 du 23 juin 2004, modifié
et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, qui
offre des biens et / services à des consommateurs, doit mettre à la disposition
du consommateur des terminaux de paiement électronique, (TPE), pour lui
permettre, à sa demande, de régler le montant de ses achats par carte de
paiement électronique »1.

يتضح من الفقرة األولى من نص المادة  000من قانون المالية لسنة  5608بالصيغة

الفرنسية ،أنو ليس المقصود أن يصدر المتعاممون االقتصاديون وسائل الدفع االلكترونية ووضعيا
تحت تصرف الزبائن ،كونيا تعتبر الميمة المقصورة عمى البنوك والييئات المالية المؤىمة قانونا

بذلك ،وانما المقصود ىو الزام المتعاممين االقتصاديين بتوفير أجيزة الدفع االلكتروني  ،TPEوىي
أجيزة تستعمل خصيصا لقراءة بطاقات الدفع االلكتروني ،ألنو لوال ىذا النوع من األجيزة ،لن
يتمكن حامل البطاقة من استعماليا ،طالما أنيا تحتوي عمى شريحة الكترونية تتضمن كل

المعمومات المتعمقة بحامل البطاقة وبحسابو.

غير أنو ورغم ىذه األىمية البالغة التي تتميز بيا بطاقة الدفع ،إال أنيا لم تحظ ىي

األخرى بالتنظيم التشريعي إال من خالل نصين فقط في القانون التجاري .2لذلك فإنيا تخضع
لإلطار االتفاقي الذي يجمع الجية المصدرة ليا ،والتي تتمثل عمى وجو الخصوص في البنك من
جية ،أو المصالح المالية لبريد الجزائر ،والزبون حامميا من جية أخرى.
تعرف بطاقة الدفع من الناحية التشريعية بأنيا:

1

_ Article 111 alinéa 01 de la loi n° 17- 11, du 27 décembre 2017, portant loi de finance pour 2018,
journal officiel de la république algérienne n° 76, promulgué le 28 décembre 2018.

 _2ولو أن ىناك من يرى بأن عدم إخضاعيا لتنظيم قانوني خاص يعتبر فرصة لمجيات المصدرة لمعمل عمى تطويرىا
كمما تطمب األمر ذلك ،وذلك بخالف وسائل الدفع التقميدية كالسفتجة والشيك الذين أحاطيما المشرع التجاري بقوالب
تشريعية يكون من الصعب عمييا مالحقة التطورات السريعة التي تشيدىا البيئة التجارية .راجع :رضوان فايز نعيم ،بطاقات
الوفاء ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،مصر ،1990 ،ص .13
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"كل بطاقة تصدر عن البنوك والييئات المالية المؤىمة قانونا ،وتسمح لصاحبيا بسحب

أو تحويل األموال".1

يالحظ عمى ىذا التعريف التشريعي أنو عرف بطاقة الدفع من خالل ذكر وظيفتييا والمتين

حصرىما في كل من:

 وظيفة سحب األموال :وتتحقق ىذه الوظيفة عندما تم ّكن حامميا من سحب األموال منالموزعات اآللية لألوراق النقدية أو من شباك آلي لمبنك.

 وظيفة تحويل األموال :وتتحقق ىذه الوظيفة ،حينما يتم ّكن حامل البطاقة من استعماليا فيالوفاء بقيمة المشتريات أو الخدمات التي يحصل عمييا من التاجر ،حيث وبأمر من

الحامل ،تقوم الجية المصدرة لمبطاقة بتحويل ثمن الصفقة من حساب الحامل إلى حساب

التاجر الم اورِد ،أي مقدم السمعة أو الخدمة.

ما يالحظ عمى ىذا التعريف كذلك ،أن المشرع اكتفى بذكر جية واحدة ليا سمطة إصدار

بطاقات الدفع ،وىي البنوك ،من دون أن يحدد بقية الييئات المالية المؤىمة قانونا ،والتي ليا ىي

األخرى صالحية اصدار بطاقة الدفع ،خصوصا وأن المادة  50من قانون النقد والقرض 2جعمت
من عممية وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وكذا إدارتيا حك ار عمى البنوك دون المؤسسات

المالية.

لكن وبصدور القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصاالت االلكترونية،
وبعدما نص على امكانية فتح حسابات بريدية جارية لمصلحة األشخاص الطبيعيين والمعنويين
لمقطاعات العمومية أو الخاصة ،وكذا جميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع

العمومي أو الخاص ،وذلك إذا توفرت فييم الشروط المطموبة لذلك ،3نص في الفقرة الثانية من

المادة  46منو عمى أنو:

"ويسمح فتح حساب بريدي جار من الحصول عمى صيغ لشيكات بريدية خاصة أو

مقيسة وكذا وسائل سحب أو دفع أخرى ،يقدميا بريد الجزائر في أجل أقصاه شير واحد".

 _1المادة  543مكرر  23من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

 _2المادة  71من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم "ال يمكن المؤسسات المالية تمقي األموال من العموم ،وال إدارة
وسائل الدفع أو وضعيا تحت تصرف زبائنيا ،وبإمكانيا القيم بسائر العمميات األخرى ،المرجع السابق.

 _3المادة  01 /46من القانون رقم  ،04 -18المرجع السابق.
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يفيم من العبارة التالية " ....وكذا وسائل سحب أو دفع أخرى يقدميا بريد الجزائر"...

الواردة في الفقرة أعاله أن القانون يسمح لمؤسسة بريد الجزائر ،وتحديدا لمصالحيا المالية

1

بإصدار وسائل دفع أخرى ،دون أن يحددىا ،وتعتبر بطاقة الدفع إذن إحدى ىذه الوسائل .عمى أن

تخضع ىذه الوسائل لممعايير والمواصفات التقنية التي يحددىا بنك الجزائر.2

خول صراحة لممصالح المالية لمبريد صالحية إصدار
وىذا غرار المشرع الفرنسي الذي ّ
وسائل الدفع ،عمى غرار الشيكات البريدية والبطاقات البريدية والحواالت.3
بطاقة الدفع إذن ،وباعتبارىا أداة وفاء صادرة عن البنوك أساسا ،ىي تمك األداة التي تمكن
حامميا من الوفاء بقيمة ما يحصل عميو من سمع أو خدمات ،مقابل توقيعو عمى فاتورة بقيمة

التزاماتو الناشئة عن شراء السمع أو الحصول عمى الخدمة ،وفي مقابل ذلك ،يتحقق الوفاء لمتاجر

من خالل قيام الجية المصدرة بتحويل قيمة المبمغ المطموب من حساب حامل البطاقة إلى حساب

التاجر ،عمى أساس الفاتورة الموقعة التي يتمقاىا من التاجر نفسو.

تسمى بطاقة الدفع بيذه التسمية باالستناد إلى وظيفتيا األساسية والتي تتمثل في الوفاء

وذلك إلى جانب امكانية استعماليا في سحب النقود ،كما سبق التوضيح أعاله ،وىي بذلك تتميز
عن بطاقة االعتماد التي تم ّكن حامميا من الحصول عمى خط اعتماد في حدود مبمغ معين ،ويكون
االعتماد أساسيا في ىذا النوع من البطاقات ،4ومقارنة مع بطاقة الدفع التي يشترط أن يكون رصيد

الحا مل دائنا ،فإن ىذا الشرط غير ضروري بالنسبة لبطاقة االعتماد ،ألنيا تعتبر بالنسبة لحامميا

مؤجل ،5ألن البنك ىو من يقوم بالوفاء لمتاجر المورد بثمن ما حصل عميو حامل
وسيمة وفاء ّ
البطاقة من سمع أو خدمات ،عمى أن يقوم الحامل بتسديد ما عميو من ديون لمبنك المصدر.6

 _1وىذا تطبيقا لعبارة "الييئات المالية المؤىمة" قانونا الواردة في صمب المادة  543مكرر  23من األمر رقم ،59 -75
المعدل والمتمم.

 _2المادة  03 /46من القانون رقم  ،04 -18المرجع السابق.
3

_ article L 745- 7- 1 alinéa 2, du code monétaire et financier français : « L'office des postes et
télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans
le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité,
des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds,
comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre
remboursement. » . Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr
4
_ BONNOME Régine, op. cit., p 346.
5
_ STOUFFLET Jean , op. cit., p 424.

 _6طوبيا بيار إميل ،بطاقة االعتماد والعالقات التعاقدية الناشئة عنيا ،دراسة تحميمية مقارنة عمى ضوء أحدث ق اررات
النقض الصادرة عن محكمة التمييز الفرنسية ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،2000 ،ص .17
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وبما أ ن الدفع باستخدام البطاقة يعتمد عمى آلية الدفع االلكتروني ،فإن ىذا األخير يتم من
خالل منصات دفع مخصصة ليذا الغرض ،تنشأىا وتستغميا حصريا البنوك المعتمدة من طرف

بنك الجزائر وبريد الجزائر ،بحيث تكون ىذه المنصات موصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع

االلكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي لممواصالت السمكية والالسمكية.1

إن األمر بالدفع الصادر بموجب استعمال بطاقة الدفع يختمف بحسب طريقة استعمال

بطاقة الدفع في الوفاء (أوال) ،كما أنو يتميز بأنو غير قابل لإللغاء (ثانيا)
أوال :شكل األمر بالدفع في بطاقة الدفع

األمر بالدفع ىو ذلك األمر الصادر من حامل البطاقة إلى البنك مصدر البطاقة بأن

يخصم مبمغ العممية من حسابو ويقيده في حساب التاجر مقدم السمعة أو الخدمة .إن األمر بالدفع

الذي يصدره حامل البطاقة ال يؤدي بذاتو إلى انقضاء الدين ،وانما يؤدي إلى االنطالق في مباشرة

سمسمة من العمميات أو اإلجراءات التي تؤدي في النياية إلى الوفاء وانقضاء الدين ،2لذلك فيو
يختمف من حيث طريقة إصداره بين ما إذا استعممت بطاقة الدفع مباشرة أمام التاجر ( ،)0وبين ما

إذا استعممت في الوفاء عن بعد (.)5

 -1شكل األمر بالدفع عند استعمال البطاقة في الوفاء أمام التاجر.
باالطالع عمى النصين القانونيين الذين تطرق من خالليما المشرع إلى بطاقة الدفع يالحظ

بأن المشرع لم يشترط شكال محددا في األمر بالدفع ،غير أنو يشترط فيو أن يكون مرفقا بتوقيع

حامل البطاقة عمى الفاتورة التي يقدميا لو التاجر ،ويترتب عمى ذلك ،أن األمر بالدفع لن يكون
صحيحا إال إذا كان موقعا من طرف حامل البطاقة ،ألن ىذا التوقيع ىو الذي يستعمل في إثبات

ىوية حامل البطاقة ،والذي يمكن إثباتو كذلك من خالل إدخال حامل البطاقة الرقم السري الذي

بحوزتو في جياز خاص لدى التاجر ،يسمى جياز "نياية نقطة البيع" ،3أو جياز الدفع

االلكتروني ،4باإلضافة إلى القول بمسؤولية البنك مصدر البطاقة إذا لم يتحقق من صحة التوقيع
في حالة معارضة حامل البطاقة ،أو إذا قام بتسوية فواتير غير موقعة.5

 _1المادة  02 /27من القانون رقم  ،05 -18المرجع السابق.
2

_ BRAUD Alexandre, op. cit., p500.
_ Terminal point de vente. Voir : STOUFFLET Jean, op. cit., p 436.
4
_TPE : Terminal de Paiement Electronique : Article 02/ 03 du contrat carte interbancaire de paiement,
Banque de l’Agriculture et du Développement Rural, voir annexe n° 01.
5
_ JEANTIN Michel, LECANNU Paul, GRANIER Thierry, op. cit., p040.
3
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وتجدر اإلشارة إلى أن العقود النموذجية المبرمة بين حامل البطاقة والبنك المصدر تسمح
لمبنك بتحويل المبمغ المطموب من حساب المدين حامل البطاقة إلى حساب التاجر الدائن بمجرد
اطالع البنك عمى الكشوفات أو التسجيالت التي يقدميا لو التاجر بيدف تسوية فواتير السمع أو
الخدمات التي حصل عمييا حامل البطاقة.1

 -2شكل األمر بالدفع عند استعمال بطاقة الدفع عن بعد.
لم يعد استعمال بطاقة الدفع يقتصر عمى الوفاء بقيمة المشتريات أو الخدمات التي يحصل

عمييا المشتري أمام التاجر ،وانما أصبح في االمكان استعماليا في الوفاء بقيمة السمع أو الخدمات
التي يحصل عمييا المشتري حامل البطاقة وىو في بيتو ،معتمدا فقط عمى جياز اإلعالم اآللي

باإلضافة إلى بطاقة الدفع الخاصة بو .ويتعمق األمر في ىذه الحالة بالوفاء باستعمال البطاقة عن

بعد ،2عمى أنو قد تم استحداث بطاقة الدفع التي خصصت لموفاء عبر االنترنيت فقط ،فتمنح

الجية المصدرة لمبطاقة رقما أو رم از سريا يستخدمو عند الدفع عمى شبكة االنترنيت ،وي اعَّين حد
الدفع فييا بمبمغ منخفض مقارنة مع أنواع البطاقات األخرى ،وذلك بيدف حماية حامميا من
عمميات القرصنة واالحتيال التي يمكن حصوليا عند استعماليا في الوفاء عن بعد.3

لقد منحت بعض البنوك الجزائرية خدمة الوفاء عن بعد بواسطة البطاقة ،حيث تم ّكن ىذه
الب ْي ْن اب ْن ِكَّي ِة من إجراء عمميات الوفاء عن بعد( ،الشراء عبر االنترنيت)
الخدمة حامل بطاقة الدفع ا
كما تم ّك نو من تسوية قيمة المشتريات عن بعد كذلك ،كل ذلك في محيط يضمن لو أمن عممية
الوفاء أثناء عممية تحويل األموال من حساب حامل البطاقة إلى حساب البائع.4

وتجدر اإلشارة إلى أن انضمام حامل البطاقة إلى خدمة الوفاء عن بعد يم ّكنو من االستفادة

من حق تفعيل اإلجراءات اآلمنة لمتعرف عمى حامل البطاقة ،ويستمم ىذا األخير عن طريق إشعار

رمز سريا شخصيا (كممة مرور) يضمن لو رسمية العمميات التي يجرييا عن بعد ،ويضمن لو
ا
بالخصوص إمكانية التأكد بأن حامل البطاقة ىو صاحب أوامر الدفع التي تصدر عن بعد.5

_ Article 5 alinéa 5 du contrat carte interbancaire de paiement, Banque de l’Agriculture et du
Développement Rural, voir annexe n° 01.
2
_ STOUFFLET Jean, op. cit., p 436.
1

 _3الطائي ياسر شاكر محمود ،بطاقة االنترنيت المصرفية :دراسة قانونية مقارنة ،دار الكتب القانونية ،مصر ،2017ص.
ص .23 -22

_ Article 06 alinéa 01 du contrat carte interbancaire de paiement, Banque de l’Agriculture et du
Développement Rural, voir annexe n° 01.
5
_Article 06 alinéa 02 du contrat carte interbancaire de paiement, Banque de l’Agriculture et du
Développement Rural, voir annexe n° 01.
4
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 كون ىذا األخير، دون الرقم السري،يقوم حامل البطاقة بإعالم التاجر المورد برقم البطاقة
 وبشرط أن يكون ىذا،طمِ اع أيا كان عمى الرقم السري لمبطاقة
ْ يعتبر شخصيا وال يجوز لمحامل أن ي
 ويكون ذلك تحديدا،التاجر مرخصا لو من طرف البنك مصدر البطاقة بأن يقبل الوفاء عن بعد
 عمى-أي التاجر-  والذي يتم التعرف عميو،1"3D Secure" بالنسبة لمتاجر الذي انضم إلى نظام

.SATIM 2  أي مراقب من طرف،"Vérifié par SATIM" المواقع االلكترونية من خالل شعار
 وبين ىذا األخير والتاجر،وعمى أساس االتفاقات المبرمة بين حامل البطاقة ومصدرىا

المحولة إلى البنك من طرف
 يتم تسوية الصفقة باالعتماد عمى قاعدة المعطيات الوحيدة،المورد
َّ
 بحيث يصبح ىذا الرقم وسيمة لمتعرف، ويتعمق األمر بطبيعة الحال برقم البطاقة.التاجر المورد

.3عمى اآلمر بالدفع

المورد عمى رقم بطاقتو
التاجر
 فإنو إذا أطمع الحامل،وعمى خالف ما ذكر أعاله
ا
ا
 وغير، فإن ىذا االطالع يعتبر أم ار بالدفع صاد ار من الحامل إلى التاجر، رقما00 والمتكون من
 بيدف تمكين التجار،MASTERCATD  وVISA " ىو ذلك النظام الذي تم تطويره من طرف3D Secure" _ نظام1
المتعاممين عمى شبكة االنترنيت من الحد من مخاطر الجريمة عبر شبكة االنترنيت المرتبطة بمحاوالت االعتداء عمى

 أثناء كل، فيذا النظام ييدف إلى التأكد من أن البطاقة قد تم استعماليا من طرف صاحبيا األصمي.ىويات المتعاممين
:عممية وفاء
Article 06 alinéa 02, 6.2 du contrat carte interbancaire de paiement, Banque de l’Agriculture et du
Développement Rural, voir annexe n°01.
2
_ SATIM c’est l’abréviation de : Société d’Automatisation des Transactions Interbancaires et
Monétiques, شركة النقد اآللي والعالقات التمقائية بين البنوك
c’est un opérateur monétique interbancaire en Algérie pour les carte magnétiques, qui réunit 17
adhérents dans son réseau monétique interbancaire :16 Banques dont 07 banques publiques et 09
banques privées ainsi que Algérie Poste.
Les principales missions de SATIM sont :
 Œuvre au développement et à l’utilisation des moyens de paiement électronique.
 Met en place et gère la plate-forme technique et organisationnelle assurant une interopérabilité totale
entre tous les acteurs du Réseau Monétique en Algérie.
 Participe à la mise en place des règles interbancaires de gestion des produits monétiques
interbancaires en étant une force de proposition.
 Accompagne la banque dans la mise en place et le développement des produits monétiques.
 Personnalise les chèques et les cartes de paiement et de retrait d’espèces.
 Met en œuvre l’ensemble des actions qui régissent le fonctionnement du système monétique dans ses
diverses composantes :
o maîtrise des technologies,
o automatisation des procédures,
o rapidité des transactions,
o économies des flux financiers, etc... ». Disponible sur : https://www.satim-dz.com
3
_ LACAZE Xavier, « Le paiement en ligne », La semaine Juridique, Edition Générale, n°10, 07 mars,
2001, I302, p 03.
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قابل لمرجوع فيو ،ولكن بشرط أن يتأكد من أن حامل البطاقة قد أبرم عقدا مع التاجر المورد ،وقد

قابِ ال ىذا األخير الوفاء في مواجيتو باستعمال بطاقة الدفع ،ففي ظل ىذين الشرطين ،ال يتطمب
اتير موقعة أمام البنك مصدر البطاقة أو إدخا ال الرقم السري في
إصدار األمر بالدفع
استظيار فو ا
ا
الجياز الخاص.1

أما بالنسبة لممعامالت التجارية العابرة لمحدود ،فإنيا تتم بشكل حصري عن بعد ،وذلك

عبر شبكة االتصاالت االلكترونية.2

ثانيا :عدم قابمية األمر بالدفع لإللغاء
يتميز األمر بالدفع الصادر بموجب بطاقة الدفع ،بالخاصية ذاتيا التي يتميز بيا األمر

بالتحويل وىي أنو غير قابل لمرجوع فيو ،وىي الخاصية التي تجد أساسيا في التقنين التجاري

3

وفي العقود النموذجية التي تبرميا البنوك مع حاممي بطاقات الدفع.4

تجد خاصية عدم قابمية األمر بالدفع لإللغاء والطبيعة المجردة لو أساسيا في العقد

النموذجي الذي يبرمو حامل البطاقة مع البنك المصدر ليا ،وكذا في العقد النموذجي الذي يبرمو

التاجر مع البنك ،والذي عمى أساسو ينضم التاجر إلى نظام الدفع االلكتروني بواسطة بطاقات

الدفع ،وترتيبا عمى ذلك ،يبقي البنك المصدر أجنبيا عن كل نزاع يمكن أن يثور بين حامل البطاقة
وبين التاجر المورد ،فإذا ثار نزاع بينيما ،فإنو ال يمكن لمحامل أن يثير ىذا الدفع ،لمنع البنك من

الوفاء لمتاجر ،5وبالتالي ال يمكن لمحامل أن يتمسك بعدم وصول البضاعة أو بعيب فييا لممطالبة
بالتعويض قيمة الفواتير التي أصدرىا التاجر والتي تم بموجبيا تحويل المبالغ المذكورة فييا من

حساب صاحب البطاقة إلى حساب التاجر.

_ THULLIER Béatrice, « Validité de l’ordre de paiement par la communication du numéro de la carte
bancaire », Recueil le DALLOZ, n°33, 28 septembre 2000, p 337.
1

 _2المادة  03 /27من القانون رقم  ،05 -18المرجع السابق.

 _3المادة  543مكرر  23من األمر رقم  59 -75المعدل والمتمم" :األمر أو االلتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع
غير قابل لمرجوع فيو ،"...المرجع السابق.
_ Article 10 alinéa 01 du contrat carte interbancaire de paiement, Banque de l’Agriculture et du
Développement Rural, voir annexe n°01.
5
_ Article 05 alinéa 08 du contrat carte interbancaire de paiement : « la banque reste étrangère à toute
différend de nature commercial, c’est à dire ne portant pas sur l’opération de paiement proprement
dite, pouvant survenir entre le titulaire de la carte et le commerçant », voir annexe n°01. Et aussi
l’article 15 du contrat d’adhésion du commerçant au système de paiement par carte bancaire « CIB »,
Banque de l’Agriculture et du Développement Rural, voir annexe n°02.
4
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وعميو ،فإذا أصدر حامل البطاقة األمر بالدفع صحيحا مستوفيا لشروطو المطموبة ،كان
ىذا األمر قطعيا وغير قابل لإللغاء ،وال يجوز لحامل البطاقة أن يتراجع عن أمره بالدفع لسبب

متعمق بالبضاعة ،كأن تكون ناقصة أو أن تكون معيبة.

واذا تم استعمال البطاقة عن بعد ،فإنو يتم تسجيل كل التحويالت التي تتم عن طريق

االنترنيت ،عمى الحساب نفسو مثميا مثل أي تحويالت أخرى تتم عن طريق االستعمال المباشر
لمبطاقة أمام التاجر أو أثناء السحب.1

غير أن المشرع يعود عمى مبدأ عدم قابمية األمر بالدفع لإللغاء ،ووضع بعض االستثناءات
التي تم ّكن حامل البطاقة من االعتراض عمى الوفاء ،وقد أوردىا في الشق الثاني من المادة 041

مكرر  51من التقنين التجاري ،وىي مذكورة عمى سبيل الحصر ،حيث تنص المادة المذكورة عمى

ما يمي..." :وال يمكن االعتراض عمى الدفع إال في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المصرح بيما
قانونا ،أو تسوية قضائية أو إفالس المستفيد"

وعميو ،ال يمكن االعتراض عمى األمر بالدفع الصادر بموجب البطاقة إال في حالة ضياع

بطاقة الدفع أو سرقتيا ،ولكن بشرط التصريح بحالة الضياع أو السرقة ،حسب الحالة ،أو في حالة

إفالس أو تسوية قضائية لممستفيد.

ولكن ،يالحظ أن مصطمح "مستفيد" المذكور في نص المادة  041مكرر  51من التقنين
التجاري أعاله يثير نوعا من المبس ،ألنو يبعث عمى التصور بأن األمر يتعمق بالمستفيد من األمر
بالدفع وىو التاجر ،باعتباره المستفيد من األمر بالدفع الذي يصدره حامل البطاقة إلى البنك.

وبمقارنة ىذا النص مع نظيره الوارد بالمغة الفرنسية كالتالي:

Article 543 bis 24 du code de commerce : « …il ne peut être fait
opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vole de la carte dument
déclarés, de règlement judiciaire ou de faillite du bénéficiaire. »2

يالحظ أنو يستعمل المصطمح نفسو وىو  ،le bénéficiaireوىو المصطمح ذاتو كذلك

المستعمل من طرف المشرع الفرنسي بمناسبة تحديده لحاالت المعارضة عمى الوفاء باستعمال
بطاقة الدفع بموجب المادة  L133-17من التقنين المالي والنقدي الفرنسي ،والتي جاء نصيا عمى

أنو:

_ Article 06/ 02, 06.2 du contrat carte interbancaire de paiement, Banque de l’Agriculture et du
Développement Rural, voir annexe n=°01.
2
_ Ordonnance n° 75- 59 du 26 septembre 1975, portant code de commerce, modifié et complété
journal officiel de la république algérienne n°101.
1
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« II. # Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise
par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à
l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des
fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de
» redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.

المستفيد من األمر
في الحقيقة ،ليس المقصود من مصطمح "المستفيد" في ىذه الحالة،
ا
بالدفع ،أي التاجر ،وانما المقصود ىنا ىو المستفيد من بطاقة الدفع ،أي حامميا ،ألنو في الحالة
التي تتعرض فييا بطاقتو لمسرقة أو لمضياع ،فإنو ممزم قانونا بإجراء المعارضة عمى الوفاء أمام

الجيات المعنية بذلك ،والحال كذلك في حالة تعرضو لإلفالس أو لمتسوية القضائية ،إذ يتوجب
عمى وكيل التفميسة اتخاذ إجراءات المعارضة ،وذلك بيدف منع البنك من التصرف في أموال

حامل البطاقة ،واال كانت جميع مسحوباتو التالية عمى اإلفالس عبئا عمى التفميسة وعمى جماعة
الدائنين.1

ألنو من غير المنطقي أن يقوم حامل البطاقة من إجراء المعارضة عمى الوفاء في حالة

إفالس التاجر ،إذ ال فائدة ترجى من مثل ىذا اإلجراء بالنسبة لمحامل في حالة اتخاذه لو .وفي ىذه
الحالة يجدر التساؤل عن عما إذا تم نقل النص مباشرة من التشريع الفرنسي؟

وي ضيف العقد المبرم بين حامل البطاقة وبين البنك والذي بموجبو ينضم الحامل إلى نظام
الوفاء باستعمال بطاقة الدفع ،ويقبل ىذه الطريقة في الوفاء ،والى جانب الحاالت الذي ذكرىا
المشرع بخصوص إمكانية المعارضة في الوفاء ،إمكانية المعارضة في حالة االستعمال غير

المشروع لمبطاقة أو في حالة االستعمال غير المشروع لممعطيات المرتبطة باستعماليا.2

غير أن امكانية المعارضة عمى األمر بالدفع الصادر بموجب البطاقة وفي حالة االستعمال

غير المشروع لمبطاقة أو لممعطيات المرتبطة باستعماليا ال يكون إال إذا كان صاحب البطاقة

األصمي يحوز البطاقة وقت إجراء العممية المعترض عمييا ،وفي الحالتين التاليتين:3
 -إذا تم تزوير البطاقة.

 _1القميوبي سميحة " ،وسائل الدفع الحديثة" ،الجديد في أعمال المصارف من الوجيتين القانونية واالقتصادية ،أعمال
المؤتمر العممي السنوي لكمية الحقوق بجامعة بيروت العربية ،الجزء األول :الجديد في التقنيات المصرفية ،منشورات الحمبي

الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،2002 ،ص .79
_ Article 10 alinéa 01 du contrat carte interbancaire de paiement, Banque de l’Agriculture et du
Développement Rural, voir annexe n° 01.
3
_ Article 10 alinéa 02 du contrat carte interbancaire de paiement, Banque de l’Agriculture et du
Développement Rural, voir annexe n° 01.
2

- 53 -

الباب األول

الفصل األول :إلزامية استعمال وسائل الدفع في الوفاء

 إذا كانت عممية الوفاء المعترض عمييا قد تمت بطريقة غير مشروعة ،عن بعد ،بدوناالستعمال المادي لمبطاقة ،وباستعمال رقميا فقط ،مع استعمال معطيات أخرى موجودة

عمى البطاقة.

المبحث الثاني
ضرورة االعتراف بالحق في الحساب
الحساب البنكي ىو بداية اتفاق ييدف إلى تسوية الديون الناشئة بين األطرف ،فبدال من
تسوية كل دين عمى حدة ،تجتمع كل الديون في الحساب في شكل كتمة واحدة ،إلخراج قيمتيا
الجبرية التي تكون مستحقة األداء عند غمق الحساب .كما ييدف الحساب البنكي كذلك إلى تجميع

أموال الزبون ،فيتوفر لديو في الحساب مخزون يمكن استعمالو من خالل توجيو أوامر بالدفع
لمبنكي ،كأن يطمب سحب النقود ،أو يطمب تحويل مبمغ مالي ،أو يطمب تسوية فاتورة موقعة في
أمر باالقتطاع .كما أن كتابة الدين بالنسبة لمحساب
حالة الوفاء عن طريق البطاقة ،أو يصدر ا

البنكي تعتبر بديال عن النقل الفعمي النقود .فعندما اي اود المدين تسديد ما عميو من ديون فما عميو
إال أن يودع المبمغ المدين بو في الحساب البنكي ويصدر أم ار بتحويمو مباشرة إلى حساب الدائن.1
الحساب من الناحية المادية ىو عبارة عن جدول تقيد فيو الحقوق والديون المتبادلة

لشخصين يتمثالن في أطراف الحساب .2فيو التمثيل العددي لمركز قانوني معين أو لعممية أو
لعدة عمميات ،وىو عبارة عن كشف أو بيان تثبت فيو عدديا وباألرقام ،مفردات العمميات القانونية

وعن طريق ىذا البيان يتم تحديد مجمل العمميات باتباع نظام محاسبي معين يكشف عن مدى

تنامي حجم ىذه العمميات.

وعميو ،ومن خالل ىذا المظير المادي لمحساب البنكي ،فإن ىذا األخير يؤدي إلى الكشف
عن واقع قانوني ،فالعمميات المثبتة في الحساب البنكي ترتبط إيجابا أو سمبا بالذمة المالية لصاحبو
في صورة حق أو طمب عميو .وبالتالي فإن رصد حركة الحساب ىو رصد لمتغيرات الذمة المالية
لصاحب الحساب.

من ىنا ،تظير بوضوح أىمية الحساب البنكي ،والتي تزداد بالنظر إلى الدور الذي يؤديو

في ميدان النشاط البنكي ،ألن البنوك تستعين بو لتنظيم نشاطاتيا وفق جداول محاسبية تمسك
_ GRUA François, « Qu’est- ce qu’un compte en banque ? », Recueil DALLOZ, 24e CAHIER
CHRONIQUE, 1999, p 255.
2
_ STOUFFLET Jean, « Compte bancaire, généralités, compte de dépôt », Juris-Classeur BanqueCrédit-bourse, fasc. 200, 11-2000, p 02.
1
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بمبادرة خاصة منيا ،كما أنيا تستعين بو كأسموب لمتعامل مع الغير بموجب اتفاق خاص معو
تسمى اتفاقية الحساب.1

وعميو ،فقد أصبح فتح حساب بنكي ،سواء أكان حساب ودائع أو حساب شيكات بالنسبة
ألغمبية األفراد ،ضرورة ممحة مرتبطة بأساسيات الحياة اليومية لألفراد ،خاصة وأن الكثير من

المعامالت المالية ال تتم تسويتيا إال عن طريق الحساب البنكي ،وباستخدام وسائل الدفع ،وىو
األمر الذي يستدعي االعتراف بأن الحساب البنكي يعتبر دعامة العمميات البنكية بامتياز.2

كرس المشرع مبدأ الحق في الحساب البنكي بموجب المادة  050من
استجابة لذلكّ ،
القانون المتعمق بالنقد والقرض الممغى ،3والتي تنص عمى أنو:

"يمكن كل شخص رفضت لو عدة بنوك فتح حساب وديعة وبسبب ذلك ليس لو أي

حساب مصرفي ،أن يطمب من البنك المركزي أن يختار لو إحدى البنوك لفتح لديو.
يمكن البنك المعني أن يحدد خدمات الحساب بعمميات الصندوق"

غير أن حكم ىذه المادة قد تم االستغناء عنو في األمر المتعمق بالنقد والقرض الصادر
سنة  ،5661والذي ألغى أحكام قانون النقد والقرض لسنة  ،0226ومن دون أية مبررات تذكر،وفي
ىذه الحالة ،يمكن لكل بنك أن يرفض فتح حساب ،ومن دون أي مبرر لكل من يطمب ذلك ،وليس

عميو أن يبرر رفضو ،مادام ال يوجد أي نص قانوني يمنح الحق لألفراد في الحصول عمى حساب
بنكي ،ولو كان ذلك عمى إثر رفض البنوك واالستنجاد ببنك الجزائر ،ألنو يفيم من الصياغة التي

وردت بيا المادة  050أعاله ،أن تعترف ضمنيا بحق البنوك في رفض طمبات فتح الحساب الواردة
إلييا من طرف األفراد.
ليبقى الحق في الحساب من دون أساس تشريعي ،في ظل الحاجة الماسة إليو ،ولو أنو

يمكن االستناد إلى المادة  60من القانون رقم  60 -60التي تفرض استعمال وسائل الدفع في

الوفاء ،4ألنو وبما أن المشرع يفرض استعمال وسائل الدفع في الوفاء ،لما ليذه الوسائل من دور
 _1وباإل ضافة إلى ما ذكر أعاله ،فإنو لمحساب البنكي دور قانوني ميم يتجسد في كونو وسيمة إثبات وتسوية وضمان:
لمزيد من التفاصيل راجع :الشماع فائق محمود الحساب المصرفي ،دراسة قانونية مقارنة ،الطبعة األولى ،اإلصدار الثاني
دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن 2009 ،ص .07
_ PIEDELIEVRE Stéphane, PUTAM Emmanuel, Droit bancaire, ECONOMICA, 2011, Paris, p 229.

 _3المادة  171من القانون رقم  10 –90الممغى ،المرجع السابق.

2

 _4المادة  06من القانون رقم  60 -60المعدل والمتمم "يجب أن يتم كل دفع يفوق مبمغا يتم تحديده عن طريق التنظيم
بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية"
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في الوقاية من تبييض األموال وفي مكافحتيا ،فإنو يمكن القول أنو في ىذا االلزام اعتراف ضمني
بالحق في الحساب ،واال لن تكون ىناك أية جدوى تذكر من نص ىذه المادة ،خاصة مع صدور
المراسيم التنفيذية التي جاءت مطبقة ليا ،والذي كان آخرىا ما صدر سنة .1 5600

ومع تعديل األمر رقم  00 -61سنة  ،5606أضيفت المادة  002مكرر بموجب التعديل

المذكور ،والتي اعترف المشرع من خالليا مرة أخرى بالحق في الحساب ،وقد جاء نصيا كما يمي:

"بغض النظر عن حاالت منع دفاتر الصكوك وحاالت الممنوعين من البنك ،يمكن كل

شخص تم رفض فتح حساب ودائع لو من قبل عدة بنوك ،وال يممك أي حساب ،أن يطمب من
بنك الجزائر أن يعين لو بنكا لفتح مثل ىذا الحساب.

ويمكن البنك أن يحصر الخدمات المتعمقة بفتح الحساب في عمميات الصندوق".
وىكذا ،فإن موضوع الحق في الحساب البنكي يكتسي أىمية بارزة تظير عمى مستويين:
فمن الناحية القانونية ،تتجمى أىمية الحق في الحساب في كون أن تكريس حق األفراد في

الحصول عمى حسابات بنكية من شأنو أن يعيد الثقة بين الزبون والقانون ،الذي سيتصدى

لتعسفات البنوك في رفض طمبات فتح الحساب.

أما من الناحية االقتصادية ،فإن من شأن إقرار مبدأ الحق في الحساب البنكي أن يساىم

في تنشيط العمميات البنكية وذلك من خالل القناعة التي ستتولد لدى األفراد إزاء حقيم في الحساب
المحاط بحماية رقابية وقانونية ،وىو اليدف الذي تسعى كل الدول الطامحة في تنمية اقتصادىا

إلى تحقيقو وبموغو.

ولكن ،إذا كان المشرع ،يعترف بأن لكل شخص الحق في حسب بنكي ،فإن ىذا الحق
يعرف حدودا معينة (المطمب األول) ،ىذا من جية .ومن جية يالحظ أن المشرع قد اعترف
ضمنيا كذلك بحق البنك في رفض طمبات فتح الحساب الواردة إليو من قبل األفراد ،وذلك عمى

غرار ما كان واردا في المادة  050من قانون النقد والقرض الممغى ،وىذا ما يفيم من صياغة

النص الجديد التي ال تختمف كثي ار عن الصياغة التي ورد بيا نص المادة  050المذكور أعاله.
وىذا يؤدي ال محالة إلى حرمان الشخص المعني من الحساب ومن االستفادة من الخدمات التي

يوفرىا ،خاصة إذا كان في أمس الحاجة إليو والى تمك الخدمات (المطمب الثاني).

 _1مرسوم التنفيذي رقم  ،001 -00المرجع السابق.
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المطمب األول
حدود الحق في الحساب
إن المبدأ المتعمق بالحق في الحساب يجب أال يؤخذ عمى إطالقو كما يظير ألول وىمة

والقول بأن البنك ممزم بتمبية طمب فتح الحسابات في كل الحاالت ،ألن القراءة المتأنية لنص

المادة  002مكرر من قانون النقد والقرض المذكورة أعاله توضح أن الحساب البنكي يعد حقا
لطالبو في الحالة التي يرفض فييا البنك المعني طمب فتح الحساب دون تقديم مبرر مقبول لذلك

وفي ىذه الحالة ،فإن ىذا الحق يرتبط بنوع محدد من الحسابات (الفرع األول) ،ىذا من جية.

ومن جية أخرى ،يمكن لمبنك الذي يفتح الزبون حسابا لديو أن يحدد طبيعة الخدمات المرتبطة بيذا

النوع من الحسابات (الفرع الثاني).

الفرع األول
ارتباط الحق في الحساب بحساب الودائع
تتعدد وتتنوع الحسابات البنكية ،غير أن أىم تقسيم لمحسابات البنكية ىو ذلك الذي يميز

بين الحساب الجاري وحساب الودائع ،والحساب الجاري يعتبر أشير وأىم الحسابات البنكية ،فقد
حظي باىتمام تشريعي في كثير من القوانين العربية التي تشابيت أحكاميا بيذا الصدد بسبب وحدة

المصدر الذي أخذت منو قواعدىا ،وىو القانون الفرنسي.1

إن المشرع الجزائري حين منح امكانية حصول األفراد عمى حساب بنكي ،قرر أن يكون

حساب ودائع فقط ،2لذلك فإنو يجدر التساؤل عن سبب اختياره لحساب الودائع دون الحساب
الجاري.
يعرف حساب الودائع بأنو ذلك الحساب الذي يتتبع عمميات التحصيل وعمميات الوفاء التي

تتم من خالل عمميات الصندوق ،3والتي تؤدي إما إلى الزيادة أو اإلنقاص في قيمة مبمغ الوديعة
األولي .وتجدر المالحظة إلى أن فتح حساب الودائع في دفاتر أحد البنوك ما ىو إال نتيجة
منطقية إليداع أموال لدى ىذا البنك ،ولكن رغم ذلك ،ال يعتبر حساب الودائع تجسيدا ماديا لعقد

الوديعة ،4ألن فتح حساب كيذا يتطمب إبرام عقد مكتوب ،بحيث يتبادل بموجبو طرفاه ،وىما البنك
 _1الشماع فائق محمود ،المرجع السابق ،ص .93

 _2المادة  01/119مكرر من األمر رقم  ،11 -03معدل ومتمم ،المرجع السابق.
_ BONNEAU Thierry, Droit bancaire, 9ème édition, Montchrestien lextenso éditions, Paris, 2011, p
266.
4
_ ROUTIER Richard, « La distinction entre compte-courant et compte de dépôt », Revue Banque et
Droit hors-série, MARS 2014 p.p 75- 73.
3
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والزبون ،إرادتييما ويتفقان عمى طرق تشغيمو ،وذلك بعيدا عن كل إيداع نقدي أولي أو عن منح رقم
الحساب ،مع أن القواعد العامة تنص عمى أن تتم ىذه العمميات بشكل متالزم .1فحساب الودائع ال
يتعدى مجرد كونو اإلطار المحاسبي الذي ال ينتج آثار الحساب الجاري.2

لعل ايجاد مبرر ليذا االختيار يظير من خالل إظيار خصائص حساب الودائع وتمييزه

عن الحساب الجاري (أوال) ،كما أنو ال بد من توضيح الفرق الموجود بين حساب الودائع وحساب

الدفع (ثانيا).

أوال :التمييز بين حساب الودائع والحساب الجاري
لم يكن التمييز بين الحساب الجاري وحساب الودائع قائما في الماضي بالشكل المعروف بو

حاليا ،فالحساب الوحيد الذي كان معروفا من الناحية القانونية آنذاك ىو الحساب الجاري،3وذلك

بالرغم من أن التمييز بين ىذين النوعين من الحسابات غير واضح رغم وجوده ،4خاصة في ظل
عدم وجود نصوص قانونية أو أنظمة خاصة تيتم بتنظيم الحسابات البنكية .فباالنطالق من تحميل
األعراف البنكية التي تتعدل وتتطور باستمرار ،حاول الفقو وضع قواعد خاصة بالحساب الجاري.5

أما بالنسبة لمقواعد التي تنظم حساب الودائع ،فيمكن القول بأنو رغم وجود بعض القواعد التي
تكون مشتركة بين ىذين النوعين من الحسابات ،إال أنو ال بد من االعتراف أن حساب الودائع ال

يخضع لكثير من اآلليات والمبادئ التي ينفرد بيا الحساب الجاري.6

ديونيما
يعرف الحساب الجاري بأنو ذلك االتفاق الذي يتفق بموجبو الطرفان عمى أن يدخال ا

وحقوقايما المتبادلة في حساب ،7بحيث يتم تسويتيا بشكل فوري عن طريق اندماجيا في رصيد
متوفر وتخضع ىذه الديون لنظام موحد .8فالحساب الجاري جدول تقيد فيو الديون المتبادلة بين
البنك وزبونو 9بحيث تقيد ىذه الديون في صورة بنود دائنة أو مدينة في الحساب تبعا لحالة
_ BOUTEILLER Patrice, « Compte de dépôt, ouverture », Juris-Classeur Commercial, Fasc. 348, 01
Janvier 2011, p 05.
2
_ BONNEAU Thierry, op. cit., p 266.
3
_ AYMERIC Nicolas-Hernis, Essai sur une théorie générale du compte en droit privé, université
PANTHEON-ASSAS (Paris II), édition Panthéon-Assas, 2008, p 77.
4
_ DECOCQ Georges, GERARD Yves, MOREL-MAROGET Juliette, Droit bancaire, RB édition,
2ème édition, 2014, p 286.
5
_ BONNOME Régine, op. cit., p422.
6
_ PRUM André, « De la distinction entre compte de dépôt et compte courant », Revue de droit
bancaire et financier, n ° 3, mai-juin, 2003, p 153.
1

 _7حيث تبدأ عممية تشغيل الحساب من تاريخ دخول أول دين في الحساب و تستمر لحين غمق ذلك الحساب.

8

_ BONNEAU Thierry, op. cit., p 257.
_ Le compte courant est définit comme un tableau de crédits et de dettes réciproques entre deux
personne : DE PELLEGARS Laetitia, « Le compte de paiement », Revue Banque et Droit, n° 134,
novembre-décembre 2010, p 17.
9
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الباب األول

المدفوع ،سواء أكان سحبا من الحساب أو إيداعا فيو ،مما يؤدي إلى حركة الحساب ،1وكنتيجة

ليذه الحركة ،ينتج رصيد إما دائن أو مدين.2

وعميو ،يمكن القول بأنو في الوقت الذي يعتبر حساب الودائع حسابا بنكيا أساسيا ،3كونو
يعتبر الدعامة األساسية لممبمغ المالي الذي سيقوم المودع بتسميمو لمبنكي في شكل وديعة ،فإن

الحساب الجاري ال يعتبر كذلك ألنو عممية ائتمانية ،إذ ي ارفقو عادة فتح اعتماد لصاحب الحساب

وىذا معناه أن حساب الودائع يتطمب لفتحو أن يتم إيداع مبمغ مالي كوديعة ،ولذلك يبقى دائما

دائنا ،إال أنو وكاستثناء عمى ىذه القاعدة ،فإنو يمكن لمبنكي أن يسمح لزبونو بتشغيل حسابو عمى

المكشوف ،من خالل منحو دعما ماليا .4أما الحساب الجاري ،فال يتطمب ذلك ،ولذلك يمكن أن

يكون دائنا ويمكن أن يكون مدينا .ىذا من جية.

ومن جية أخرى ،يصطمح الفقو عمى تسمية الحساب الجاري بحساب التجار ،ألنو عادة ما

يفتح لمتجار أشخاصا طبيعيين كانوا أو أشخاصا معنوية ،والذين يستعممونو ألغراض تجارتيم

5

وألن صاحب الحساب الجاري يقوم بأعمال إنتاجية واستثمارية ،يقوم البنك بمنحو اعتماد يقيد في
ىذا الحساب الجاري المفتوح ،ولذلك فإنو ال يشترط أن يكون دائنا كونو يمكن أن يكون مدينا.6

غير أن ىذا األمر ال يمنع من امكانية فتح حساب جاري لألفراد غير التجار .7أما بالنسبة لحساب

الودا ئع ،فيو حساب بفتح لغير التاجر ،أو كذلك لمتاجر عندما ال يستعمل ىذا الحساب ألغراض
تجارتو ،أما إذا أراد حسابا الستعمالو في أغراضو التجارية فما عميو إال أن يفتح حسابا جاريا.8

وتظير فائدة الحساب الجاري من خالل الدور الميم الذي يمعبو في المجال التجاري ،ألنو

وسيمة لتسييل وتبسيط عالقات األعمال التي تربط طرفي الحساب .فعوضا عن تسوية كل دين
عمى حدة ،يتم تسجيل كل العمميات التي تنتج عنيا الديون في حساب واحد ىو الحساب الجاري

فتكون موضوع تسوية واحدة واجمالية عند غمق الحساب وتصفيتو .لذلك يعتبر ىذا النوع من
الحسابات وسيمة سيمة لتحصيل الديون.9

 _1الشماع فايق محمود ،المرجع السابق ،ص .105
2

_ DE PELLEGARS Laetitia, op. cit., p 17.
_ Un compte bancaire de base.
4
_ ROUTIER Richard, op. cit., p.p 72- 73.
5
_ PIEDELIEVRE Stéphane, PUTAM Emmanuel, op. cit., p 278.
3

 _6الشماع فائق محمود ،المرجع السابق ،ص .140

7

_ ROUTIER Richard, op. cit., p 73.
_ BONNOME Régine, op. cit., p 423.
9
_ BONNEAU Thierry, op. cit., p 257.
8
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يالحظ إذن أنو بالرغم من الخصائص الكثيرة التي يتميز بيا الحساب الجاري والتي تجعمو
يتفوق عمى حساب الودائع فيما يخص نوع الحسابات األكثر طمبا وتعامال بو في المجال

االقتصادي ،فيو الذي يسمى بحساب التجار ،إال أن المشرع اشترط صراحة بأن الحق في

الحساب لن يكون إال حقا في حساب ودائع ،حتى أن الفقو أكد ىذا األمر ،إذ ال يوجد ما يعرف

بالحق بالحساب إال بالنسبة لحساب الودائع فقط دون الحساب الجاري ،أي "ال يوجد حق في

الحساب الجاري".1

بالتحميل الدقيق لكل من حساب الودائع والحساب الجاري يمكن التوصل إلى فيم األسباب
التي دفعت بالمشرع والفقو عمى السواء ،إلى إقرار "قاعدة الحق في حساب الودائع":
تظير خصوصية حساب الودائع في أن المبالغ التي تم سحبيا والمبالغ المستحقة لحساب

جية أخرى 2أو شخص آخر ،تجمع في رصيد يفترض أن يبقى دائما دائنا .لذلك ومن أجل فتح
حساب ودائع ،يجب أن تكون الديون حالة ومؤكدة وواجبة األداء ،تحت طائمة بقائيا خارج
الحساب.3

أما الحساب الجاري فيو الحساب الذي صمم منذ البداية عمى أن يكون دائنا أو مدينا

بالنسبة لكال طرفيو ،إذ ال يتحدد مركز أي منيما إال بغمق الحساب وبيان الرصيد النيائي الذي

يعتبر دينا مستحق األداء ألحد طرفي الحساب .4فإمكانية أن يكون مدينا تشكل خطورة بالنسبة
لمبنك ،ألنو في ىذه الحالة األخيرة يتعرض ىذا الحساب المدين إلى جميع آثار اليزات المالية

واالقتصادية التي قد تصيب المدين نفسو ،وتنعكس ىذه اآلثار عمى البنك الدائن ،ىذا من جية .ومن

جية أخرى ،كثي ار ما يؤدي طمب فتح االعتماد إلى إفالس البنك يوم يعجز المدين عن الوفاء ،فيعجز
بالتالي ىذا البنك عن إجابة طمبات المودعين الذين يتقدمون منو طالبين استرداد ودائعيم.

يسير الحساب الجاري من خالل تبادل المدفوعات بين طرفي الحساب ،5بمعنى أن يقوم
كل طرف بدور الدافع حينا ،وبدور القابض حينا آخر ،والى جانب ذلك ،يتوجب أن تكون ىذه
المدفوعات متشابكة ومتداخمة ،6وىذا معناه أن تتخمل مدفوعات أحد الطرفين ،مدفوعات الطرف

اآلخر ،7وبيذا تسقط صفة الحساب الجاري عن الحساب الذي يتفق طرفاه عمى أن مدفوعات أحد
1

_ ROUTIER Richard, op. cit., 73.
_ Les sommes portées au débit et au crédit.
3
_ BONNEAU Thierry, op. cit., p 267.
4
_ PIEDELIEVRE Stéphane, PUTAM Emmanuel, op. cit., p 278.
5
_ BOUTEILLER Patrice, « Compte courant », Juris-Classeur Banque- Crédit- Bourse, Fasc. 210, 01
Janvier 2011, p 07.
6
_ Les remises doivent être enchevêtrées.
7
_ ROUTIER Richard, op. cit., p 74.
2
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الطرفين ال تبدأ إال حين تنتيي مدفوعات الطرف اآلخر ،لذلك ،فالعالقة تتطمب قد ار من الثقة
والدخول في عالقة تعامل مستمرة في الزمن بين البنك والزبون.
والى جانب الفوائد التي يحققيا الحساب الجاري لطرفيو ،فإنو يعرضيما لنوع من المخاطرة

وذلك بسبب أن كال منيما قد يعطي شيئا مؤكدا مقابل الحصول عمى شيء غير مؤكد ،ففي مقابل
مجرد قيد في الحساب ،يتنازل عن الحق الناشئ من العممية األصمية ،وقد يتعرض لعدم الحصول

عمى حقو إطالقا إذا كان الطرف اآلخر وقت قفل الحساب معسرا .وليذا السبب يوصي بعض
الفقو بعدم استخدام الحساب الجاري إال بين أشخاص متعارفين ،ولكل منيم ثقة في اآلخر.1

يعد ىذا األمر سببا أخر ،من أجمو حصر المشرع الحق في الحساب في حساب الودائع
دون أي نوع آخر من الحسابات ،وخصوصا الحساب الجاري ،فيذا األخير إذن يقوم عمى االعتبار

الشخصي وعمى الثقة المتبادلة بين طرفيو .فألن الحق في الحساب من المفروض أن يتاح لكل
شخص ،فإنو يستحيل أن يكون لمبنك ثقة في كل طالب فتح الحساب ،والبد عميو بالنتيجة من

تجنب فتح حساب جار ألي كان إال إذا كانت ثقة البنك في الزبون الجديد مؤكدة.

وباإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،فإنو من اآلثار المترتبة عمى الحساب الجاري ،مبدأ "عدم

تجزئة الحساب الجاري" ،ومضمون ىذا المبدأ أن الديون التي تقيد في الحساب الجاري وتتحول إلى

بنود فيو ،تندمج تمقائيا في الحساب وبصورة ال تقبل التجزئة ،أي أن بنود ىذا الحساب تشكل كتمة

واحدة ال تتج أز ،2وتتداخل فيما بينيا وال يمكن فصميا عن بعضيا البعض ودون النظر إلى ذاتيتيا أو
خصوصيتيا ،وبالتالي فال يجوز إخراج أو فصل أحد بنود الحساب الجاري عمى انفراد لترتيب آثار

قانونية عميو وبصورة مستقمة عن الحساب الجاري بمجموعو.3

ويترتب عمى إعمال قاعدة عدم قابمية الحساب الجاري لمتجزئة ،عدم إمكانية التمييز يبن

األموال التي تفقد صفتيا وطبيعتيا األصمية ،4وىذا معناه اختالط األموال غير النظيفة المتحصمة
عن نشاط إجرامي باألموال النظيفة ذات المصدر المشروع التي تدخل في الحساب الجاري ،عمى

 _1عوض عمى جمال الدين ،المرجع السابق ،ص .261
_ BOUTEILLER Patrice, « Compte courant », op. cit., p 12.

2

 _3طو مصطفى كمال ،القانون التجاري :األوراق التجارية -العقود التجارية -عمميات البنوك -اإلفالس ،المرجع السابق
ص .437

_ BOUTEILLER Patrice, « Compte courant », op. cit., p 12.
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نحو يصعب معو التمييز بين األموال النظيفة وبين األموال غير النظيفة ،أي أن ىذه األخيرة تذوب

في وعاء واحد مع األموال النظيفة ،طالما أنيا تشكل في النياية رصيدا رقميا في ىذا الحساب.1

وىو ما يؤدي بالنتيجة إلى عدم إمكانية مالحقة البنك استنادا إلى وصف إخفاء أو حيازة أموال
متحصمة عن جريمة ،بسبب تعارضو مع قاعدة عدم قابمية الحساب الجاري لمتجزئة والتي تفقد األموال
ذاتيتيا كما سبقت اإلشارة .لذلك يعد مبدأ عدم جواز تجزئة الحساب الجاري من المعوقات التي
تواجو الجيود المبذولة في سبيل مكافحة تبييض األموال.

غير أن األمر مختمف تماما بالنسبة لحساب الودائع ،فبما أن ىذا النوع من الحسابات ال

يعد إال تمثيال ماديا لمعمميات التي تتم بواسطتو ،مع احتفاظيا باستقالليا وذاتيتيا القانونية ،2فإنو
يمكن لمبنك أن يتتبع بسيولة العمميات البنكية التي تتم بواسطة حساب الودائع ،ويكتشف العمميات

المشبوىة ،وىو أمر آخر يفسر سبب اشتراط حصر الحق في الحساب في حساب الودائع.

باإلضافة إلى ما سبق ،فإن الضرورات العممية التي تقتضي أن يكون لكل فرد حساب

بنكي أصبحت كثيرة ،بالشكل الذي أصبح معو االستغناء عن الحساب مستحيال ،كون أن تسوية

الكثير من المعامالت اليومية أصبحت تتم عن طريق الحساب ،بل أكثر من ذلك ،فاالعتراف

بالحق في الحساب جاء تمبية الشتراط المشرع أن يتم تسوية مجموعة من المعامالت ،3عن طريق

وسائل الدفع 4والتي ال يمكن الحصول عمييا إال عن طريق حساب بنكي.
ثانيا :التمييز بين حساب الودائع وحساب الدفع

استحدث التوجيو األوربي الصادر سنة  5665والذي دخل جيز التنفيذ منذ  60نوفمبر

 ،55662نوعا جديدا من المؤسسات تسمى بمؤسسات الدفع ،التي خصصت لتقديم خدمات الدفع
فقط ،وذلك من خالل حساب يسمى حساب الدفع.
 _1أرتباس نذير ،العالقة بين السر المصرفي وعمميات تبييض األموال –دراسة مقارنة ،-أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في
العموم ،التخصص :قانون ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،بدون سنة مناقشة ،ص .49

 _2طو مصطفى كمال ،القانون التجاري :األوراق التجارية -العقود التجارية -عمميات البنوك -اإلفالس ،المرجع السابق
ص .413

 _3المواد من  02إلى  06من مرسوم تنفيذي رقم  ،153-15المرجع السابق.

 _4المادة  01 /06من قانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
5

_ Le Parlement Européen et le Conseil de l'Union Européenne, Directive 2007/64/CE, du 13
novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE.
Disponible sur : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0064

- 62 -

الباب األول

الفصل األول :إلزامية استعمال وسائل الدفع في الوفاء

فمؤسسات الدفع ىي أشخاص معنوية ،حصمت عمى اعتماد يرخص ليا تقديم خدمات
الدفع باعتبارىا مينتيا العادية ،وىذا عمى خالف البنوك أو مؤسسات القرض كما تسمى في

التشريع الفرنسي ،والتي تقدم ىي األخرى خدمات الدفع كذلك ،وذلك إلى جانب قياميا ببقية

العمميات البنكية األخرى.1

وبالتالي فحساب الدفع ىو ذلك الحساب الذي يفتح لمن يستخدم خدمات الدفع ،وذلك

بيدف تمكينو من تنفيذ عمميات الدفع .2وبيذا يمكن القول بأن حساب الدفع يمثل اإلطار المعتمد
لتنفيذ عمميات الدفع االئتمانية باستعمال إحدى وسائل الدفع ،كبطاقة الدفع أو ما يعادليا من

البطاقات التي ت امكن حامميا من الوفاء ،أو التحويل أو االقتطاع.

فمن خالل ىذا التعريف ،يالحظ أن مفيوم حساب الدفع قد تم تحديده من خالل اليدف من

وجود الحساب ،والمتمثل في إجراء عمميات الدفع .إذ أن خمق ىذا النوع الجديد من الحسابات
أصبح ضروريا لتأطير النشاطات المنظمة والتي تمارسيا وبشكل حصري مؤسسات الدفع.3

وتجدر اإلشارة إلى أنو أذا كان المقصود بحساب الدفع ذلك الحساب الذي يستخدمو

صاحبو في إجراء عمميات الوفاء والتحصيل ،واذا كان ىناك نوع محدد من الحسابات مخصص
إلجراء عمميات الوفاء فقط وبشكل حصري كما سبقت اإلشارة إليو أعاله ،فإن ىذا األمر ال يمنع

من إطالق وصف حساب الدفع عمى حساب الودائع البنكي ،طالما أن ىذا األخير ي امكن صاحبو
من خدمات الدفع ،وذلك إلى جانب بقية الخدمات األخرى التي يمكن الحصول عمييا من خالل
حساب الودائع .ىذا من جية.
ومن جية أخرى ،وعند الحديث عن مقدم خدمات الوفاء ،فإنو عبارة عن مؤسسة معتمدة

لتقديم خدمات الوفاء .ويتعمق األمر في ىذه الحالة بداية بالبنوك ،عمى أساس أن القانون قد خوليا

القيام بالعمميات البنكية ،والتي من بينيا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارتيا .4كما

يتعمق األمر كذلك بالمؤسسات التي أنشأت خصيصا لتقديم خدمات الدفع ،ويدخل في ىذه الفئة

من المؤسسات ،المتعاممون الذين يقدمون الخدمات التكنولوجية ،كخدمات الياتف وخدمات
االنترنيت ،أو كذلك ،المؤسسات التي تقدم خدمة إرسال األموال النقدية نحو البمدان األصمية

لممياجرين.
1

_ ROUSSILLE Myriam, « Les établissements de paiement, premiers regards sur les derniers nés dans
la famille bancaire », Revue de droit bancaire et financier, n°01, Janvier- février, 2011, p 105.
2
_ Article 04 de la directive 2007/64/CE, op. cit.
3
_ DE PELLEGARS Laetitia, «Applications de la DSP : le compte de paiement », Revue Banque et
Droit, n°134, novembre- décembre, 2010, p 14.

 _4المادة  66من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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إذا كان القانون المالي والنقدي الفرنسي يجعل حساب الودائع يشترك مع حساب الدفع في
أنيما يخضعان لألحكام نفسيا فيما يتعمق بكل عممية وفاء يتم تنفيذىا من خالل أي من ىذين

الحسابي ،فإنو يمكن التمييز بينيما من خالل فرقين أساسيين:

يتمثل الفرق األول في أن حساب الدفع ،ىو حساب مخصص لتنفيذ عمميات الدفع فقط

غير أن األمر يختمف بالنسبة لحساب الودائع ،إذ أن ماسك حساب الودائع يمكن لو أن يستعمل

األموال الموجودة في الحساب ،مع التزامو بإرجاعيا ،في حين أن ماسك حساب الدفع ال يمكن لو
استخدام األموال الموجودة في الحساب لحسابو الخاص.1

أما الفرق الثاني ،فيتمثل في أن حساب الدفع ال يخضع ألنظمة المقاصة ما بين البنوك
وذلك ألن مؤسسات الدفع ليست أعضاء في غرف المقاصة البينبنكية ،وىذا عمى خالف حساب

الودائع أو الحساب الجاري ،الذي يستفيد صاحبو من نظام المقاصة ما بين البنوك.2
الفرع الثاني

الحق في الحساب بين عمميات الصندوق والخدمات البنكية القاعدية
تتعامل البنوك مع نوعين من المتعاممين:
النوع األول :ىو المتعامل العابر والذي يمجأ إلى البنك بيدف إجراء عممية واحدة أو عدد

محدود من العمميات ،كتحصيل قيمة شيك أو تحويل أموال أو شراء ورقة مالية .ففي ىذه الحالة

ويسوي عالقتو العابرة بيذا المتعامل العابر عن طريق
ينظم البنك قيود العممية التي تم إجراؤىا،
ّ
الخزانة ،أو ما يسمى ب"الصندوق" 3نقدا وفورا ،وتنتيي عالقة ىذا الزبون العابر بالبنك بانتياء

ىذه العممية أو العمميات.

النوع الثاني :ىو المتعامل الذي تربطو بالبنك روابط متعددة وعالقات مستمرة ،ويكون ذلك
من خالل عمميات متنوعة ،كأن يودع أموالو وسنداتو في البنك ،وقد يستعين بو ،أي بالبنك ،في

تمويل مشاريعو ،كما قد يحصل منو عمى القروض ،وغيرىا من العمميات البنكية .فمثل ىذا
المتعامل ال يسوي عالقاتو مع البنك نقدا وفورا ،كما ىو شأن المتعامل العابر ،ولكن يتفق مع

البنك عمى فتح حساب لتقييد العمميات التي تتم بينيما.4

1

_ DE PELLEGARS Laetitia, «Applications de la DSP : le compte de paiement », op. cit., p 17.
_ Ibid., p 18.
3
_ Par caisse.
2

 _4الشماع فائق محمود ،المرجع السابق ،ص .60
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فمن خالل ما سبق ،يالحظ أن خدمات الصندوق ىي تمك الخدمات التي تتم أساسا
لحساب أشخاص ال يممكون حسابات بنكية ،فيي إذن مرتبطة بالدرجة األولى بالمتعاممين العابرين.
غير أنو وبمجرد تكرار ىذا النوع من العمميات ،فإن ىذا التكرار من شأنو أن ينشأ عالقة دائمة بين

البنك والمتعامل معو ،وىذا األمر يفرض فتح حساب باسم ىذا المتعامل ويصبح زبونا لدى البنك.1

يقصد بعمميات الصندوق ،والتي تسمى كذلك بخدمات الصندوق ،أو عمميات الشباك ،كل

العمميات التي ينفذىا الزبون نقدا أمام شبابيك البنك ،وىي تتضمن أساسا إيداع وسحب األموال

وتحويل النقود وتقديم الشيكات لمتحصيل .كما يمكن أن تتضمن عممية الصرف اليدوي لألموال

غير أن مثل ىذه العممية أصبحت نادرة في ظل االلتزام بتسوية أغمب القيم النقدية عن طريق القيد

في الحساب ،2سواء أكانت شبابيك داخمية أو كانت شبابيك آلية.3

قبل تفصيل مضمون خدمات الصندوق (ثانيا) البد من معرفة فئة األشخاص الذين يمكن

ليم االستفادة من ىذه الخدمات (أوال) ،عمى أن يتم توضيح اإلجراءات الواجب اتباعيا لمحصول
عمى حساب ودائع يوفر مثل ىذه الخدمات (ثالثا) ،ثم الحديث عن مدى مجانية خدمات الصندوق

(رابعا).

أوال :المستفيدون من عمميات الصندوق
تشترك الخدمات البنكية مع مبدأ الحق في الحساب في نفس مجال التطبيق من حيث

األشخاص ،حيث يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي موطنو الجزائر ،وليس لو حساب بالعممة

الوطنية ،أن يكون لو حساب من ىذا النوع في أي بنك 4،وأن يستفيد من الخدمات المرتبطة بيذا
الحساب.
يعتبر الموطن حالة قانونية ،باعتباره المكان الذي ترتبط بو الشخصية القانونية لمشخص

5

فيو المقر القانوني لمشخص الذي ي ْعتاد بو فيما يتعمق بعالقاتو القانونية ،أو ىو المكان الذي

1

_ BONNEAU Thierry, op. cit., p 250-251.
_ STOUFFLET Jean, « Le service bancaire de base », Revue de droit bancaire et financier, n°2, mars/
avril, 2001, p 117.
3
_ Guichets physiques ou automatiques.
4
_ Article 02/01 de l’instruction n° 03- 2012 du 26 décembre 2012 fixant la procédure au droit au
compte. Disponible sur : http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist2012.htm
5
_ HESS- FALLON Bridjitte, SIMON Anne- Marie, Droit civil, 5e édition, édition DALLOZ, Paris
1999, p 79.
2

- 65 -

الفصل األول :إلزامية استعمال وسائل الدفع في الوفاء

الباب األول

يفترض القانون أن الشخص موجود فيو ،سواء أاو ِج اد فيو بالفعل أم لم يوجد ،وفي ذلك رعاية
لمصالحو ومصالح الغير الذين يتعاممون معو .1لذلك ال يمكن أن يكون لمشخص إال موطن واحد.
أما اإلقامة ،فيي حالة واقعية ،وذلك ألنيا المكان الذي يسكن فيو الشخص أو يقيم فيو ولو

إلى وقت معين ،لذلك يمكن لمشخص أن يكون لو عدة إقامات ،2غير أنو غالبا ما يتداخل الموطن

مع اإلقامة ،3وذلك عندما يكون ىناك ربط بين فكرة الموطن وفكرة اإلقامة ،أي عندما يتحدد
الموطن بالمكان الذي يقيم فيو الشخص عادة ،وبيذا التصور الواقعي لمموطن أخذ المشرع ،حيث

نص عمى أن:

"موطن كل جزائري ىو المحل الذي يوجد فيو سكناه الرئيسي ،وعند عدم وجود سكنى

يقوم محل اإلقامة العادي مقام المواطن".4

يالحظ أن المشرع استخدم عبارة "مقام المواطن" لمتعبير عمى أن مقام المواطن ىذا

يستعاض بو في حالة عدم وجود سكنى ،غير أنو في ىذه الحالة ال يستقيم معنى النص وال
تتوضح الفكرة ،إال إذا كان المقصود ىو الموطن وليس المواطن ،وىو ما تأ ّكد حين االطالع عمى
نص المادة ذاتيا في صيغتيا الفرنسية والتي جاء نصيا كما يمي:

« Le domicile de tout algérien est le lieu où se trouve son habitation

principale. A défaut, la résidence habituelle en tient lieu »5.

وعميو ،إذا كان لمشخص محل إقامة معتاد في الجزائر ،فإن لو الحق في الحساب وبالتالي

لو الحق في االستفادة من الخدمات البنكية المترتبة عن ىذا الحق ،حتى لو كان لو موطن في

الخارج.

أما بالنسبة لألشخاص المعنوية ،وبالتحديد الشركات األجنبية ،فإنو يحق لفروعيا التي ليا

مقرات في الجزائر أن تستفيد من الحق في الحساب البنكي وبالتالي ليا الحق في الحصول عمى

الخدمات البنكية.6

 _1جعفور محمد سعيد ،مدخل إلى العموم القانونية ،الجزء الثاني :دروس في نظرية الحق ،دار ىومة،الجزائر 2011 ،ص
.435
_ HESS- FALLON Bridjitte, SIMON Anne- Marie, op. cit., p 79.
_ Ibid., p 79.

2
3

 _4المادة  01/36من األمر رقم  ،58-75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
_ Article 36 alinéa 01 de l’ordonnance n° 75- 58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifié et
complété, journal officiel de la république algérienne n° 78 du 30 septembre 1975.
6
_ STOUFFLET Jean, « Le service bancaire de base », op. cit., p 118.
5

- 66 -

الباب األول

الفصل األول :إلزامية استعمال وسائل الدفع في الوفاء

إن االعتراف بالحق في فتح حساب ودائع يعتبر من األحكام الرئيسية التي جاء بيا تعديل
قانون النقد والقرض ،إذ أنو أصبح عنص ار من عناصر مكافحة االقصاء من الدخول إلى الوسط

البنكي .1وىذا ما يفيم من نص الفقرة األولى من المادة  002مكرر من قانون النقد والقرض
المعدل والمتمم والتي نصيا كما يمي" :بغض النظر عن حاالت منع دفاتر الصكوك وحاالت
الممنوعين من البنك ،يمكن كل شخص تم رفض فتح حساب ودائع لو من قبل عدة بنوك ،وال

يممك أي حساب ،أن يطمب من بنك الجزائر أن يعين لو بنكا لفتح مثل ىذا الحساب".

وىذا معناه أنو حتى أولئك األفراد الممنوعين من التعامل مع البنوك ،والممنوعين من

الحصول عمى دفاتر الشيكات ،2فإن ليم الحق في الحصول عمى حساب ودائع ،وذلك بعد أن

قوبِ ال طمبيم بفتح حساب ودائع بالرفض ،وتدخل بنك الجزائر لحل المسالة لصالحيم .وبالتالي
االستفادة من الخدمات البنكية ،طالما أن الخدمات البنكية ال تمنح حق الحصول عمى دفتر
شيكات كما سيتم توضيحو الحقا ،بل إن محاربة االقصاء البنكي جاءت بسبب اشتراط الحصول
عمى حساب بنكي لتسوية المعامالت اليومية.

 _1االقصاء البنكي ىو تمك العممية التي بموجبيا يتمقى شخص ما صعوبات في الحصول أو استعمال الخدمات البنكية
المتاحة ،بحيث يصبح معو غير قادر عمى ممارسة حياتو العادية:
MATHEY NICOLAS, « Le droit au compte : de la lutte contre les exclusions à la promotion de
l’inclusion bancaire », Revue Banque et Droit, HORS SERIE, MARS 2014, p 65.

 _2وىذا المنع الذي يكون بسبب ارتكاب الزبون المعني لجريمة اصدار شيك بدون رصيد ،بحيث يمنع من الحصول عمى
دفتر شيكات لمدة خمس سنوات :راجع الماد  08وما بعدىا من النظام رقم  ،01 -08المؤرخ في  20جانفي  2008يتعمق
بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتيا ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  33الصادر في

 22جوان  ،2008معدل ومتمم بموجب النظام رقم  ،07 -11المؤرخ في  19أكتوبر  ،2011يعدل ويتمم النظام رقم

 ،01 -08المؤرخ في  20جانفي  ،2011والمتعمق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتيا ،الجريدة
الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،08الصادر في  15فيفري  .2012وبيذا يالحظ أن االقصاء البنكي يشمل كل من
حاالت منع دفاتر الصكوك وحاالت الممنوعين من البنك ،أي الممنوعين من التعامل مع البنك لسبب من األسباب.
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 عمميات الصندوق إحدى الخدمات البنكية القاعدية:ثانيا
يالحظ أن المشرع في قانون النقد والقرض يحصر الخدمات المتعمقة بفتح الحساب في

 ولكن بالعودة إلى التعميمة التي تحدد، دون أن يحدد أنواع ىذه العمميات،1عمميات الصندوق
إجراءات الحق في الحساب والتي تيدف إلى تحديد وتوضيح االجراءات المتعمقة بالحق في

يالحظ، مكرر من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم002  والتي جاءت كتطبيق لممادة،2الحساب
أنيا نصت عمى أنو وفي إطار إجراء الحق في الحساب يمكن لمبنوك أن تحصر الخدمات
les opérations bancaires de ،المرتبطة بفتح حساب الودائع في الخدمات البنكية القاعدية

.3base

 غير أنيا وعند تعداد ىذا،وقد تكفمت التعميمة ذاتيا بتحديد ىذه الخدمات البنكية القاعدية

 وىذا عمى خالف المشرع الفرنسي الذي اعتبر، لم تشر إلى عمميات الصندوق،النوع من الخدمات
-5660  حيث نص في المادة األولى من المرسوم رقم،عمميات الصندوق أحد الخدمات البنكية

: عمى ما يمي40

« Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier comprennent :
- l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
- un changement d'adresse par an ;
- la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ;
- la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;
- l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
- la réalisation des opérations de caisse ;
- l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;
 "ويمكن البنك أن يحصر الخدمات المتعمقة بفتح الحساب في عمميات11 -03  مكرر من األمر رقم02/119 _ المادة1
. المرجع السابق،"الصندوق
Article 119/ 02 de l’ordonnance n° 03- 11 du 26 aout 2003, relative à la monnaie et au crédit, journal
officiel de la république algérienne n°52, du 27 aout 2003, modifiée et complétée par l’ordonnance n°
10- 04 du 26 aout 2010 modifiant et complétant l’ordonnance n° 03- 11 du 26 aout 2003, relative à la
monnaie et au crédit, journal officiel de la république Algérienne n°50 du 01 septembre 2010, et
complétée par la loi n° 17- 10du 11 octobre 2017,modifiant l’ordonnance n° 03- 11 du 26 aout 2003,
relative à la monnaie et au crédit, journal officiel de la république Algérienne n°57, du 12 octobre
2017 : « la banque peut limiter les services les services à l’ouverture du compte aux seules opérations
de caisse ».
2
_ Article 01 de l’instruction n° 03-2012, op. cit.
3
_ Article 06 de l’instruction n° 03-2012 : « Les banques peuvent limiter, dans le cadre de la procédure
relative au droit au compte, les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires
de base. », Ibid.
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- les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de
; compte
- les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou
; virement bancaire ou postal
; - des moyens de consultation à distance du solde du compte
- une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement
de crédit est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait
autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de
; l'établissement de crédit
- deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement
équivalents offrant les mêmes services.»1

فاستنادا إلى ما جاء في صمب ىذه المادة ،فإن عمميات الصندوق ىي أحد أنواع الخدمات

البنكية القاعدية والتي تعتبر أوسع وأشمل .وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الفرنسي حينما أشار إلى
الخدمات البنكية القاعدية ،ربطيا بالحق في الحساب ،ولذلك ،يالحظ أن التعميمة المتعمقة
بإجراءات الحق في الحساب قد أشارت وعددت الخدمات البنكية القاعدية وىي نفسيا تقريبا

المنصوص عمييا في المرسوم رقم  40 -5660الفرنسي.

وتجدر اإلشارة إلى أن البنكي مدين بعدد معين من الخدمات ،والتي لوالىا سيفقد الحساب

سبب وجوده أصال .فمنذ زمن بعيد كان يتم االتفاق مع الزبون الذي يفتح حسابا أمام بنك ،عمى
عمميات ايداع لمنقود ثم يتم سحبيا .أما اآلن ،فكما ىو معروف ،فإن الخدمات البنكية كثيرة

ومتنوعة.

وعميو ،تتمثل ىذه الخدمات البنكية القاعدية في فتح ومسك وغمق الحساب ،وتغيير لمعنوان

في السنة وتقديم كشف التعريف البنكي أو البريدي عند طمبو من طرف الزبون ،وتوطين التحويالت
البنكية والبريدية ،واإلرسال الشيري لمعمميات المنفذة عمى الحساب ،واجراء عمميات الصندوق

وتحصيل الشيكات والتحويالت البنكية والبريدية ،وايداع وسحب النقود من شباك الييئة التي تمسك

الحساب والوفاء عن طريق االقتطاع أو التحويل البنكي أو البريدي ،ووسائل االطالع عن بعد
عمى رصيد الحساب ،وتوفير بطاقة وفاء ذات ترخيص آلي إذا كان في مقدور البنك أن يوفر مثل

ىذا النوع من البطاقات ،واذا تعذر ذلك ،فبطاقة سحب ترخص سحوبات أسبوعية من الموزعات
اآللية التابعة لمبنك.2

_ Article 01 du décret n° 2001- 45 du 17 janvier 2001 pris pour l’application de de l’ article L. 3121 du Code Monétaire et Financier français. Disponible sur https://www.legifrance.gouv.fr
1

_ STOUFFLET Jean, « Le service bancaire de base », op. cit., p 118.
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في حين تتمثل عمميات الصندوق في كل من اإليداع والسحب النقدي األموال ،والدفع
النقدي وايداع الشيكات لمتحصيل.
فكما ىو مالحظ ،تتمخص الخدمات البنكية القاعدية في خدمات الوفاء والتحصيل التي

يقدميا البنكي ،والتي ترتبط من الناحية القانونية بعقد الوديعة وعقد الوكالة .ويستطيع البنكي أن

يحرم صاحب الحساب من بعضيا في حالة فقدانو الثقة فيو ،كأن يسحب منو البطاقة البنكية ولكن
دون حرمانو من كل الخدمات البنكية ،ألن الزبون يمكن أن يشترط عن طريق "حقو في الحساب"

الحصول عمى الحد الدنى من ىذه الخدمات.1

غير أن التعميمة الصادرة عن بنك الجزائر والتي تحدد إجراءات الحق في الحساب قد
حددت بعضا من ىذه الخدمات المذكورة أعاله ،وذلك من خالل نص المادة السابعة منيا والتي

كان نصيا كما يمي:

"الخدمات البنكية المشار إلييا في المادة السابقة تتمثل خصوصا فيما يمي:
فتح ومسك وقفل الحساب.اإلرسال الدوري لمكشف المتضمن العمميات المنجزة من خالل الحساب.تحصيل الشيكات والتحويالت البنكية.اإليداعات والسحوبات النقدية أمام شباك البنك ماسك الحساب.الوفاء عن طريق االقتطاع أو التحويل البنكي-توفير وسائل االطالع عمى الرصيد في الحساب البنكي عن بعد ،إذا كان البنك يوفر ىذا النوع

من الخدمات.

-توفير بطاقة بنكية".2

1

_ BONNOME Régine, PEROCHON Françoise, op. cit., p 787.
_ Article 07 de l’instruction n° 03-2012 « Les services bancaires de base mentionnés à l’article
précédent comprennent notamment :
; - l'ouverture, la tenue et la clôture du compte
; - l'envoi périodique de relevé des opérations effectuées sur le compte
; - l'encaissement de chèques et de virements bancaires
; - les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de la banque teneur de compte
; - les paiements par prélèvement ou virement bancaire
; - des moyens de consultation à distance du solde du compte, lorsque la banque offre ce service
- une carte bancaire », op. cit.
2
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فبالنظر إلى عبارة "تتضمن خصوصا" الواردة في نص المادة المذكور أعاله ،فإنو يفيم أن
ىناك خدمات بنكية أخرى لم تذكرىا ىذه التعميمة في المادة ،وأن الخدمات المذكورة إنما جاء ذكرىا
عمى سبيل المثال ال الحصر .ىذا من جية.

ومن جية أخرى ،يالحظ أن التعميمة لم تنص عمى امكانية منح دفتر الشيكات ،وىذا معناه

أن منح دفتر الشيكات يخرج من دائرة الخدمات البنكية ،فحتى الممنوعين من الحصول عمى دفتر

شيكات ،يمكنيم الحصول عمى ىذه الخدمات البنكية المرتبطة بحساب الودائع ،كما تمت اإلشارة
إليو سابقا ،طالما أنيا ال تسمح بالحصول عمى دفتر شيكات .ألن الزبائن الذين يطالبون بخدمات
الصندوق باعتبارىا الحد األدنى من الخدمات التي يمكن الحصول عمييا عند فتح حساب بنكي،ىم

في الغالب ممنوعون من الحصول عمى دفتر شيكات.

كما أنو ال مجال لحصول الزبون عمى أي شكل من أشكال القروض ،خاصة القرض في

شكل السحب عمى المكشوف ،إذ أن كل عمميات الخصم الواردة في شكل خدمات بنكية تتطمب
من البنكي أن يتأكد من أن رصيد الزبون كاف ألن يغطي المبالغ المراد خصميا من الحساب.
باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،فإنو وبالنظر إلى مضمون ىذه الخدمات المذكورة أعاله،فإنيا

تسمح لمشخص المعني القيام بالعمميات التي تتم عمى مستوى شباك البنك ،وىي ال تنطوي عمى

أية مخاطر بالنسبة لو ،1وتخص التعامل المباشر لمعميل مع البنك ،أو العمميات اآللية التي تتم
من خالليا الوفاء لمغير.
يمكن أن تقسيم ىذه الخدمات البنكية القاعدية إلى صنفين من الخدمات :الخدمات
المرتبطة بالحساب ( ،)0والخدمات التي تعتبر عمميات بنكية (.)5
 -1الخدمات المرتبطة بالحساب.
تعتبر الخدمات المرتبطة بالحساب في حد ذاتو ضرورية لوجوده ولتشغيمو ،وتتمثل ىذه
الخدمات في كل من فتح ومسك الحساب (أ) ،واإلرسال الدوري لمكشف المتضمن العمميات المنجزة

من خالل الحساب (ب) ،وكذا توفير وسائل االطالع عمى الرصيد في الحساب البنكي عن بعد

(ت).

_ GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec, Paris, 2000, p51.
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أ -فتح ومسك وقفل الحساب.
ترتبط ىذه الخدمة بوجود الحساب أصال ،وىي في األصل مجانية ،ولكن يمكن أن تؤدى

مقابل عمولة.1

من المتعارف عميو أن الحساب شخصي ،مرتبط بصاحبو ،ليس فقط من خالل ىوية ىذا

األخير ،وانما كذلك من خالل رقم خاص ال يشترك فيو أي حساب آخر ،والذي ي امكن البنكي من
إعطاء زبونو كشف التعريف البنكي 2والذي سيسيل لو مدفوعاتو وتحصيالتو.
يؤمن البنكي مسك الحساب ،فيو المكمف بالتسجيل المادي لمعمميات التي
من جيتو كذلك ،ا
ينفذىا لمزبون ،ويقيد مبمغ كل عممية سواء في الجانب الدائن (دين لمزبون في ذمة البنكي) أو في

الجانب المدين لمحساب (دين لمبنكي في ذمة الزبون) ،كما يعمل عمى إخراج الميزان بيدف

الحصول عمى الرصيد المؤقت الذي يتغير في كل مرة يتم الدخول فييا لمحساب بيدف تنفيذ

العمميات عميو .3ويمتزم البنكي بيذا االلتزام في وقتو وبدقة ،4وكل تأخير في تنفيذ التزامو ،أو كل
تنفيذ خاطئ لو ،يعتبر خطأ يمكن أن تترتب عميو مسؤوليتو في حالة ما إذا ألحق بخطئو ذاك

ضر ار بالزبون أو بالغير.5

أما بالنسبة لقفل الحساب ،فإن غالبية الحسابات البنكية تفتح من غير تحديد لمدتيا ،وعميو

فإن قفميا يكون بمبادرة من أحد أطراف اتفاقية الحساب .6فإذا قرر البنك الذي اختاره بنك الجزائر
لفتح الحساب لمصمحة المستفيد من إجراء الحق في الحساب ،فإنو يتعين عميو توجيو تبميغ كتابي

مبرر لكل من الزبون صاحب الحساب وبنك الجزائر بيدف إعالميما .ويجب أن يمنح الزبون
صاحب الحساب ميمو شيرين عمى األقل لغمق حسابو .7ويحق لصاحب الحساب من حيث المبدأ

أن يطالب بقفل الحساب ،أو من ممثمو القانوني إذا كان ناقص األىمية باعتبار عممية القفل من
أعمال اإلدارة .وفي ىذه الحالة ،يفترض بو أن يعمم البنك ماسك الحساب ،دون أن يتقيد بشكل
محدد لإلعالم ،إال إذا حددت اتفاقية الحساب ذلك.
وتجدر اإلشارة إلى أن قفل الحساب ال يكون نتيجة تمقائية لعدم نشاط الحساب لمدة طويمة

غير أنو يمكن لمبنك أن يقفل الحساب الذي يمسكو والذي ال يكون محل أية عممية من قبل
1

_ STOUFFLET Jean, « Le service bancaire de base », op. cit., p 117.
_ Un relevé d’identité bancaire R.I.B.
3
_ BONNOME Régine, PEROCHON Françoise, op. cit., p 784.
4
_ Avec ponctualité et exactitude.
5
_ BONNEAU Thierry, op. cit., p 287.
6
_ STOUFFLET Jean, « Compte bancaire, généralités, compte de dépôt », op. cit., p 26.
7
_ Article 08 de l’instruction n° 03-2012, op. cit.
2
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أصحاب الحقوق لمدة  06سنوات ،كما أن السحب الكمي لكل المبالغ المودعة في الحساب ال
يترتب عميو من حيث المبدأ قفل الحساب ،ولكن يمكن أن يكون مبر ار لقفل الحساب من طرف

الجية الماسكة لو.1

ويترتب عمى قفل الحساب ،عدم قيد أية عممية جديدة في الحساب ابتداء من التاريخ المحدد

في اتفاقية الحساب في الحالة التي يتم فتح الحساب لمدة محددة ،أو ابتداء من التاريخ المقرر

لمغمق من طرف الجية التي بادرت إلى قفل الحساب ،في حالة فتح حساب لمدة غير محددة.2

أما بالنسبة لمرصيد بعد قفل الحساب ،فإذا كان دائنا ،فالبد من تسميم مبمغ الرصيد

لصاحب الحساب ،وفي حالة اعتراضو ،فإنو البد من العودة إلى الكشف المسمم لمزبون سابقا والذي

يكون قد وافق عميو صراحة أو عن طريق سكوتو ،أما إذا كان الرصيد مدينا ،فإن مبمغ الرصيد

يكون مستحقا لمبنك ماسك الحساب.3

ب -اإلرسال الدوري لمكشف المتضمن العمميات المنجزة من خالل الحساب
يرسل البنك إلى صاحب الحساب وبشكل دوري ،حسب االتفاق بينو وبين الزبون أو حسب

ما جرت عميو األعراف البنكية ، 4كشفا مرقما وىو عبارة عن وثيقة تمخص العمميات المنجزة والتي
تم تسجيميا في حساب الزبون خالل مدة معينة ،حيث يوضح بشأن كل عممية طبيعتيا وتاريخيا
وقيمتيا ،والرصيد المترتب عن تمك العممية .ويتم تحديد كيفية إرسال ىذا الكشف في اتفاقية

الحساب ،في ْر اسل إما شيريا أو نصف شيري ،عمى أال تتجاوز مدة شير ،وفي بعض الحاالت
يمكن إرسالو بعد تنفيذ كل عممية( ،إخطار بإجراء العممية) .وىذا ما لخصو المشرع في التزام البنك
بإعالم زبائنو بوضعيتيم تجاىو بشكل دوري ،فضال عن التزامو بتزويدىم بكل معمومة مفيدة تتعمق

بالشروط الخاصة بالبنك.5

وتجدر اإلشارة إلى أن إرسال الكشف بشكل دوري لو أىمية كبيرة ،ألن استقبال مثل ىذه
الكشوفات الدورية يضمن إعالم الزبون بالوضعية المؤقتة لحسابو في اليوم األخير من المدة
المحددة ،ناىيك عن أنو يضمن التحكم في األخطاء التي يمكن أن ترتكب خالل تسجيل

العمميات .والتي يتم تصحيحيا بعد أن ت ْم ان اح لمزبون ميمة لممراجعة( ،شير أو خمس عشر يوما)

1

_ STOUFFLET Jean, « Compte bancaire, généralités, compte de dépôt », op. cit., p. p 26- 27.
_ STOUFFLET Jean, « Compte ordinaire de dépôt », op. cit., p 31.
3
_ STOUFFLET Jean, « Compte bancaire, généralités, compte de dépôt », op. cit., p 29.
4
_ Ibid., p 24.
2

 _5المادة  119مكرر  01من األمر رقم  ،11 -03معدل ومتمم ،المرجع السابق.
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وبعد انقضائيا يفترض أنو وافق عمى الكشف ،ويمنع عميو أن يعترض عميو بعد ذلك .1وباإلضافة
إلى الوظيفة اإلعالمية التي يمعبيا ىذا الكشف ،فإنو يمعب دو ار ال يستيان بو في إثبات العمميات

المنجزة عمى الحساب.

كما أنو ىناك أنواع من العمميات التي تتطمب تحرير وثيقة خاصة عمى دعامة ورقية أو

الكترونية ،وليس لمكتابة الموجودة عمى الكشف إال الخاصية التأكيدية .ولكن في المقابل ىناك
عمميات أخرى ال تتطمب نوعا محددا لمكتابة ،ويبقى لمكشف أىميتو ودوره ،وبقبولو ،يعتبر الزبون

موافقا عمى كل ما ىو مدون عميو.2

وتكون موافقة الزبون عمى الكشف عن طريق سكوتو ،إذ لن تكون لو أية ردة فعل إال إذا

كانت لو اعتراضات ،لذلك يتم التساؤل عن القيمة القانونية لسكوت الزبون عمى الكشف؟

يمكن إيجاد اإلجابة عن ىذا التساؤل في اتفاقية الحساب ،إذا أنو إذا تم النص في االتفاقية
عمى أنو في حالة عدم االعتراض عمى مضمون الكشف في أجل محدد يبدأ احتسابو من يوم

استالم الكشف ،يفترض بصاحب الحساب أنو قد وافق عمى مضمون الكشف .وحتى في حالة عدم
إدراج مثل ىذا البند في اتفاقية الحساب ،اتجو القضاء الفرنسي عموما إلى اعتبار سكوت الزبون

صاحب الحساب موافقة عمى مضمون الكشف .3وقد تم القضاء كذلك أنو رغم التقدم في السن
الواضح لصاحب الحساب ،فإن سكوتو يمكن اعتباره موافقة عمى الكشف ،مادام أنو كان قاد ار عمى

التحقق منو .أما إذا لم يقم صاحب الحساب بمراقبة الكشوفات التي يتمقاىا ولم يتحقق منيا ،بالرغم
من قدرتو عمى ذلك ،فيعتبر تياونا منو ويشكل خطأ من جيتو يرتب مسؤوليتو عن كل خمل في
تشغيل الحساب.

4

ت -توفير وسائل االطالع عمى الرصيد في الحساب البنكي عن بعد
يمكن لمزبون أن يطمع عمى رصيد حسابو البنكي عن بعد ،وىذا في الحالة التي يوفر فييا
البنك ىذا النوع من الخدمات.

1

_ BONNOME Régine, PEROCHON Françoise, op. cit., p 786.
_ Cass 1ère civ.1, 25 janv. 1977 Bull. civ. 1977, 1, n° 42- Cass. Com., 2 juin 1980 : Bull. civ. 1980,
IV, n° 226 : note de STOUFFLET Jean, « Compte bancaire, généralités, compte de dépôt », op. cit., p
24.
3
_
Cour
de
cassation
chambre
commerciale,
10
mai
1994. Disponible
sur
https://www.legifrance.gouv.fr
4
_ Cour de cassation chambre commerciale 5 novembre 2002, Statuant tant sur le pourvoi principal
formé par M. X... que sur le pourvoi incident formé par la Société générale. Disponible sur
https://www.legifrance.gouv.fr
2
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 -2الخدمات التي تعتبر عمميات بنكية.
يتمثل الصنف الثاني من الخدمات في تمك التي تعتبر عمميات بنكية حقيقية .فالمنظم

البنكي إنما يريد أن يضع في متناول كل ذي حساب ،كل المصادر التي يوفرىا أي حساب بنكي
بيدف تسييل حركة النقود ،ويتعمق األمر بكل من تحصيل الشيكات واجراء التحويالت البنكية (أ)

وعمميات اإليداع والسحب النقدي أمام الشباك (ب).

أ -تحصيل الشيكات واجراء التحويالت البنكية
ويتعمق األمر ىنا بصكوك أو سندات ذات مبالغ مالية ال يمكن تحصيميا إال عن طريق

تدخل بنك أو أية مؤسسة أخرى مماثمة ،فالتحصيل ىنا يعتبر خدمة بنكية .كأن يقوم الزبون بإيداع

شيك لدى بنكو أو لدى مؤسسة الدفع ،من أجل أن يحول قيمة ىذا الشيك لحساب ىذا الزبون ،وىو
المستفيد من الشيك .ففي ىذه الحالة ،فإن إيداع الشيك لتحصيل قيمتو وتحويميا لحساب المستفيد

منو يتطمب توقيع المستفيد عمى ظير الشيك باإلضافة إلى رقم الحساب الذي سيتم تحويل قيمة
الشيك إليو ،أي حساب المستفيد.

ب -عمميات اإليداع والسحب النقدي أمام الشباك
تعتبر ىذه العمميات أساسية ،واذا طمبيا الزبون يكون من الصعب رفضيا ،1خاصة من
زبون قد تدخل بنك الجزائر وقام بتعيين بنك محدد ليفتح أمامو الحساب ،بعد أن تم رفضو من عدة
بنوك ،2فيو زبون مفروض .3وتشير التعميمة المتعمقة بالحق في الحساب ،إلى أن امكانية إيداع
وسحب النقود ال يمكن تنفيذىا كخدمة بنكية إال إذا تمت اإليداعات والسحوبات أمام شباك البنك

الذي يمسك حساب الزبون ،4وىذا األمر من شأنو أن يخرج من دائرة الخدمات البنكية عممية
سحب مبمغ من النقود من وكالة أخرى لنفس البنك .وكذلك األمر فيما يخص استعمال بطاقة
السحب في موزع آلي لألوراق النقدية الذي يجب أن يكون من الموزع اآللي التابع لمبنك مصدر

البطاقة.
ت -الدفع عن طريق االقتطاع أو التحويل البنكي
يمتزم البنك ،في إطار الخدمات البنكية أن ينفذ عمميات الوفاء عن طريق االقتطاع أو عن
طريق التحويل البنكي ،ولكن بشرط أن يكون البنك قد تمقى تعميمات صحيحة وغير قابمة لالحتجاج
1

_ STOUFFLET Jean, « Le service bancaire de base », op. cit., p 117.
_ Article 04/ 01 de l’instruction n° 03-2012, op. cit.
3
_ Un client imposé.
4
_ Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de la banque teneur de compte. Voire l’article 07 de
l’instruction n° 03-2012, op. cit.
2
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عمى أصالتيا .وتجدر اإلشارة إلى أن ىذه األوامر ال تكون ممزمة لمبنك إال إذا كان الحساب دائنا

طالما أن السحب عمى المكشوف غير مسموح بو.1
ج -توفير بطاقة بنكية

تعتبر عبارة "بطاقة بنكية" عبارة واسعة ،بحيث تشمل كل من بطاقة الدفع ،وبطاقة

السحب ،وحتى بطاقة االعتماد .2والبطاقة البنكية ىي تمك البطاقة التي تصدر عن بنك ،والتي
تتضمن شريحة الكترونية ،وت امكن حامميا حسب الحالة ،إما من سحب النقود فقط من الشبابيك
والموزعات اآللية لمنقود ،وفي ىذه الحالة تسمى بطاقة سحب ،واما من سحب النقود وبالوفاء بثمن
السمع والخدمات التي يحصل عمييا حامميا من المحالت التجارية المعتمدة ،عمى أن يحصل

التاجر عمى قيمتيا من البنك المصدر لمبطاقة عن طريق تحويل المبمغ المذكور من حساب الحامل
إلى حساب التاجر ،وفي ىذه الحالة تسمى بطاقة الدفع ولكنيا تؤدي في الوقت ذاتو وظيفتي الوفاء

والسحب ،3بشرط أن يكون رصيد حامل البطاقة دائنا.

أما إذا توفرت البطاقة عمى خاصية االئتمان ،والتي تتحقق في حالة فتح اعتماد لصالح

حامل البطا قة ،بحيث يكون االعتماد أساسيا بالنسبة ليذا النوع من البطاقات ،كونيا وسيمة وفاء

مؤجل  ،4فإنيا تسمح لحامميا بالحصول عمى السمع والخدمات حتى وان لم يكن رصيده دائنا في
ذلك الوقت ،فالبنك ىو من يقوم بالوفاء بدال منو ،عمى أن يسترد المبالغ في شكل أقساط متفق

عمييا.

يالحظ أن المنظم البنكي في التعميمة المتعمقة بإجراءات الحق في الحساب ،قد أورد عبارة
"بطاقة بنكية" حين اإلشارة إلى الخدمات البنكية التي يمكن توفيرىا عند تمكين شخص من حساب

بنكي ،وكما سبقت اإلشارة إليو أعاله ،فإن ىذه العبارة تشتمل كل أنواع البطاقات ،بما فييا بطاقة
االعتماد ،غير أنو بالنظر إلى الحساب البنكي المسموح فتحو باالستناد إلى حقو في فتح حساب

فإن طبيعتو تتعارض مع فكرة االعتماد ،كون أن حساب الودائع ينبغي أن يكون دائنا ،أما بطاقة

االعتماد فال يشترط في حساب حامميا أن يكون دائنا ،بل إن ميزتيا أنيا تمكن حامميا من
الحصول عمى اعتماد.

1

_ STOUFFLET Jean, « Le service bancaire de base », op. cit., p 117.
_ BONNOME Régine, PEROCHON Françoise, op. cit., p 717.
3
_ TALEB FATIHA, « La carte bancaire et les instruments de paiement électroniques », séminaire
national sur le secteur bancaire et les lois de réformes économiques, faculté de droit, université
Mohammed Sadik Ben Yahia, Jijel, 02- 03- 04 mai 2005, p 01, (article non publié).
4
_ STOUFFLET Jean, Instrument de paiement et de crédit : Effets de commerce- Chèques- Cartes de
paiement- Transfert de fonds, 8ème édition, LexisNexis, , Paris, 2012, p 454.
2
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لذلك كان يفترض بالمنظم البنكي أن يكون دقيقا في تحديد طبيعة البطاقة التي تتناسب مع
طبيعة الحساب المسموح فتحو لطالبو ،فينص عمى توفير بطاقة دفع أو بطاقة السحب ،وىذا عمى

غرار الفرنسي الذي ينص في القرار الصادر سنة  5660تطبيقا لممادة  L. 312- 1من القانون

النقدي والمالي الفرنسي ،1عمى توفير بطاقة دفع ذات ترخيص نظامي une carte de paiement

 à autorisation systématiqueإذا كانت البنوك قادرة عمى تقديميا ،أو بطاقة سحب تسمح
بسحب األموال أسبوعيا من الموزعات األوراق النقدية التابعة لمبنك ماسك الحساب.

كما أن المتوفر حاليا في الجزائر ىو بطاقة الدفع البنكية والتي تعتبر وسيمة وفاء وسحب

في الوقت ذاتو ،2وكذا بطاقة السحب البنكية 3والمتين رغم صدور نصوص قانونية متعمقة بيما

وتنص عمى اعتمادىما كوسائل لتسيير الحساب ولتسييل حركة األموال ،إال أن استعماليما من

الناحية العممية يبقى محدود النطاق .لكن رغم ذلك فالدقة مطموبة عند صياغة النصوص القانونية
تفاديا لموقوع في أي إشكال عند تطبيقيا.
ثالثا :إجراءات الحق في الحساب
إن الموافقة عمى فتح حساب ودائع بالعممة الوطنية 4إعماال لمبدأ الحق في الحساب يتطمب
قيام المعني بإج ارءات معينة ،وفي مقدمتيا أن يتقدم أوال بطمب فتح حساب لمبنوك ،وىذا معناه أال
يكتفى بتمقي الرفض من بنك واحد ،وانما البد عمى المعني أن يمجأ لعدة بنوك لطمب فح حساب
بنكي .وىنا يجدر التساؤل عما إذا كان المعني مجب ار عمى المجوء إلى كل البنوك وتقديم طمب فتح

حساب أمام كل واحد منيا ،أو المجوء إلى بعضيا كاف ،ألن النص غير واضح في ىذا الشأن.5

وىذا باإلضافة إلى الجيد الذي سيبدلو المعني والوقت الذي سيستغرقو ،بل سيضيعو في التنقل من
بنك آلخر في محاولة منو ،قد تكون يائسة ،لمحصول عمى حساب بنكي .في الوقت الذي يكون

فيو مضط ار لمحصول عمى حساب بنكي في أسرع وقت لتسوية معامالتو العالقة والتي تتوقف عمى
ىذا الحساب البنكي المنتظر!
_ Article 01 du décret n° 2001- 45 du 17 janvier 2001 pris pour l’application de l’article L. 312- 1 du
code monétaire et financier français, op. cit.
1

 _2المادة  543مكرر  01 /23من األمر رقم " 59 -75تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والييئات المالية
المؤىمة قانونا وتسمح لصاحبيا بسحب أو تحويل األموال ،".المرجع السابق.

 _3المادة  543مكرر  02 /23من األمر رقم " 59 -75تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الييئات
المالية المؤىمة قانونا وتسمح لصاحبيا فقط بسحب األموال ،".المرجع نفسو.
_ Article 02/ 01 de l’instruction n° 03-2012, op. cit.
_ Article 02/ 05 de l’instruction n° 03-2012 « L'ouverture d'un tel compte intervient après remise à la
Banque d’Algérie d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun
compte, accompagnée par les attestations de refus délivrées par les banques de la place d’accéder à
la demande de la personne concernée », Ibid.
4
5
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وتجدر المالحظة ىنا أنو باالطالع عمى كل من نص المادة  002مكرر 60/من قانون

النقد والقرض التي تنص عمى أنو....." :يمكن كل شخص تم رفض حساب ودائع لو من قبل

عدة بنوك ،وال يممك أي حساب ،أن يطمب من بنك الجزائر أن يعين لو بنكا لفتح مثل ىذا

الحساب".

ونص المادة  61من التعميمة المتعمقة بإجراءات الحق في الحساب ،والتي تنص عمى أنو:

""في حالة رفض البنوك فتح حساب.1"....

وكذا نص المادة  64من ذات العميمة والتي تنص عمى أنو "يمكن لمن يكون محل رفض

أن يخطر بنك الجزائر ويطمب منو أن يختار لو بنكا  ،....بحيث يكون الطمب مرفقا بشيادة أو
بشيادات الرفض.2"....

وبإجراء مقارنة بين ىذه النصوص الثالثة ،يظير جميا أن األمر غير واضح أصال فيما إذا

كان طالب الحساب ممزما بالتقدم إلى عدة بنوك لطمب فتح حساب ،أم يكتفي بالتقدم إلى بنك

واحد ،ففي الوقت الذي يشير فيو كل من نص المادة  002مكرر 60/من قانون النقد والقرض

ونص المادة  61من التعميمة المتعمقة بإجراءات الحق في الحساب ،عمى أن الرفض يكون من
عدة بنوك ،تشير المادة  64من ذات العميمة ذاتيا إلى التقدم بشيادة أو شيادات الرفض  ،وىنا
يبدو التناقض جميا ،وال بد من رفعو وتوضيحو.

وفي حالة رفضيا فتح حساب لممعني ،تمتزم البنوك الرافضة بتحرير شيادة بالرفض 3وفقا

لنموذج معين ،4وفي ىذه الحالة ،يتعين عمى طالب فتح الحساب أن يتقدم إلى بنك الجزائر بطمب

ليتدخل ويختار لو ب نكا يفتح حسابا لديو .وفي ىذا الصدد ال بد من التنويو بأن التعميمة الصادرة
عن بنك الجزائر والمتعمقة بإجراءات الحق في الحساب ،تمزم البنك الذي يرفض الطمب المقدم إليو
بفتح حساب بأن يعمم الشخص المعني بأنو يمكن أن يتقدم إلى بنك الجزائر ويطمب منو التدخل

_ Article 3 de l’instruction n° 03-2012 : « En cas de refus des banques de la place d’ouvrir un
compte… », op. cit.
2
_ Article 4 de l’instruction n° 03-2012 : La personne qui fait l’objet d’un refus peut alors saisir la
Banque d’Algérie afin qu'elle lui désigne une banque. Cette désignation intervient dans un délai de
cinq (5) jours ouvrés à compter de la réception de la demande accompagnée de ou des attestations de
refus d’ouverture de compte", Ibid.
3
_ Article 03 de l’instruction n° 03-2012, Ibid.
4
_ Voir annexe n° 03.
1
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ألجل أن يخ تار لو بنكا يفتح حسابا بنكيا لديو ،وىذا في حالة رفض عدة بنوك طمبو .وىذا تأكيد
عمى ضرورة لجوء المعني لعدة بنوك.1

ويقترح البنك الرافض عمى المعني ،وفي إطار عممية إعالمو بإجراءات حصولو عمى
ضم انو كافة
حساب بنكي ،بأن يحرر الطمب الذي سيقدمو لبنك الجزائر باسمو ولحسابو ،وأن ي ا
المعمومات الضرورية التي يتطمّبيا فتح حساب ،2ويكون ىذا الطمب وفق نموذج حددتو التعميمة

المذكورة أعاله ،3لذلك ال بد عمى المعني أن يودع لدى بنك الجزائر تصريحا شرفيا بأنو ال يممك
أي حساب بنكي في أي بنك ،ويكون مرفقا بالشيادات السابقة الذكر 4وبالطمب المشار إليو أعاله.

عمى أن يمتزم بنك الجزائر باختيار بنك لممعني في أجل خمسة أيام ( )60تحتسب ابتداء

من تاريخ تقديم الطمب المرفق بشيادات الرفض وبالتصريح الشرفي.5

إن تدخل بنك الجزائر ال يكون إال إذا لم يكن لممعني أي حساب ،كما أن استفادتو من
الخدمات البنكية ال يكون إال أمام بنك واحد ،وال يجوز لمشخص أن يتخذ مثل ىذه اإلجراءات إذا
كان يممك حسابا مفتوحا في بنك آخر في الجزائر.6

رابعا :مدى مجانية الخدمات البنكية القاعدية
باعتبار أن خدمات الصندوق ىي إحدى الخدمات البنكية القاعدية كما سبق توضيحو
أعاله ،فإنو ينبغي االستناد إلى نص المادة  06من النظام رقم  60 -01الذي يحدد القواعد العامة

المتعمقة بالشروط البنكية المطبقة عمى العمميات المصرفية ،والتي تنص عمى أنو "يتعين عمى

البنوك أن تقدم مجانا الخدمات المصرفية القاعدية ،ويتعمق األمر بالخدمات التالية:
 فتح واقفال الحسابات بالدينار. منح دفاتر الشيكات. -منح دفتر االدخار.

_ La première partie de l’article 05 de l’instruction n° 03-2012 : « Toute banque de la place qui refuse
l'ouverture d'un compte est tenue d’informer le demandeur qu’il peut solliciter la Banque d’Algérie de
lui désigner une banque pour lui ouvrir un compte en cas de refus des banques de la place. », op. cit.
2
_La deuxième partie de l’article 05 de l’instruction n° 03-2012 : «Elle lui propose d'agir en son nom
et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'une banque à la Banque d’Algérie
établie selon le modèle joint en annexe 2 ainsi que les informations requises pour l'ouverture du
compte. », Ibid.
3
_Voir annexe n° 04.
4
_ Article 02/ 05 de l’instruction n° 03-2012, op. cit..
5
_ Article 04 de l’instruction n° 03-2012, Ibid.
6
_ STOUFFLET Jean, « Le service bancaire de base », op. cit., p 117.
1
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 عمميات الدفع وعمميات السحب نقدا لدى الشباك. إعداد وارسال كشف الحساب لكل ثالثة أشير إلى الزبون. عممية تحويل من حساب إلى حساب ما بين الخواص عمى مستوى نفس البنك".بمقارنة الخدمات المنصوص عمى مجانيتيا في ىذا النظام مع الخدمات البنكية القاعدية

المنصوص عمييا في المادة السابعة من التعميمة المتعمقة بالحق في الحساب ،والمتمثمة في

الخدمات التالية:

 فتح ومسك وغمق الحساب. اإلرسال الدوري لمكشف المتضمن العمميات المنجزة من خالل الحساب. تحصيل الشيكات والتحويالت البنكية. اإليداعات والسحوبات النقدية أمام الشباك. الوفاء عن طريق االقتطاع أو التحويل البنكي توفير وسائل االطالع عمى الرصيد في الحساب البنكي عن بعد توفير بطاقة بنكية.يتضح أن الخدمات المنصوص عمى مجانيتيا في النظام المذكور أعاله ليست كميا

الخدمات المتعمقة بالحق في الحساب ،فمثال خدمة توفير البطاقة البنكية كخدمة متوفرة استنادا
إلى مبدأ الحق في الحساب غير منصوص عمى مجانيتيا ،لذلك يجدر التساؤل عما إذا كانت

كذلك أم ال ،وكذلك األمر بالنسبة لخدمة توفير وسائل االطالع عمى الرصيد في الحساب البنكي

عن بعد.

يمكن اإلجابة عمى ىذا التساؤل بالرجوع إلى النظام الذي يحدد القواعد العامة المتعمقة

بالشروط البنكية المطبقة عمى العمميات المصرفية ،حيث منح لمبنوك حرية تحديد معدالت

ومستويات العموالت المتعمقة ببقية الخدمات غير تمك التي تعتبر خدمات مصرفية قاعدية

والمنصوص عمييا في المادة  06منو السالفة الذكر ،1وىذا معناه أن الخدمات التي لم تذكر في
المادة  06من الناظم رقم  60 -01ال تعتبر مجانية ولمبنوك الحرية في تحديد قيمة العمولة التي
تفرضيا مقابل تقديميا لزبائنيا.
 _1المادة  01 /15من النظام رقم  ،01 -13المرجع السابق.
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غير أن الحال ليس كذلك بالنسبة لممرسوم الصادر سنة  5660الفرنسي الصادر كتطبيق
لممادة  L. 312- 1من التقنين المالي والنقدي الفرنسي ،الذي يشير في المادة الثانية منو إلى أن
المستفيدين من الخدمات البنكية يحصمون عمييا بدون دفع مقابل ،1غير أن ىذه المجانية غير
متاحة إال لمن تحصل عمى الحساب البنكي بعد رفض البنوك التي توجيوا إلييا لطمب فتح

حسابات ودائع ليم وقوبمت طمباتيم بالرفض ،ليتدخل بنك فرنسا ويعين لممعنيين بنكا يفتحون أمامو

حساب ودائع .2وىو ما ال توجد أية إشارة إليو في التعميمة المتعمقة بإجراءات الحق في الحساب.

وعميو ،فإنو في الحاالت العادية ،وحينما يستقبل البنك زبونا جديدا وبدون أية معارضة فإنو

ال مجال ليذا الزبون أن يطالب بمجانية الخدمات البنكية.

وكتطبيق لمبدأ مجانية الحصول عمى الخدمات البنكية المرتبطة بالحساب البنكي ،قامت

المجنة المكمفة بتوقيع العقوبات التابعة لسمطة الرقابة االحت ارزية 3في فرنسا ،بتوجيو توبيخ وبتوقيع
عقوبة مالية تقدر ب  5مميون أورو ،في حق بنك بسبب خرقو لاللتزامات الواقعة عمى عاتقو تجاه
االحترزية رقابتيا االعتيادية
ا
المستفيدين من الحق في الحساب .فبمناسبة مباشرة سمطة الرقابة

الحظت أن البنك المعني يأخذ عموالت من المستفيدين من الحق في الحساب ،لقاء استفادتيم من

خدمة أو أكثر من الخدمات البنكية القاعدية.4

ولعل الغرض من جعل ىذه الخدمات مجانية ،وبالتحديد لمن قوبل طمبو بالرفض ،ىو

محاولة تعويضو عما تكبده من مصاريف وجيد خالل رحمتو الشاقة التي أمضاىا في التنقل من

بنك إلى آخر ،طمبا لفتح الحساب.

المطمب الثاني
مدى مسؤولية البنك عن عدم وجود الحساب
بسبب الحاجة لمحساب البنكي ،يتوجب التقدم إلى البنك لطمب فتح الحساب ،غير ىذا
الطمب قد يقابل بالرفض ،كما سبق بيانو ،ىذا من جية .ومن جية أخرى ،يمكن أن يتعرض

صاحب الحساب المفتوح لدى بنك ما لمغمق ،مما قد يتسبب في تعطيل مصالح ىذا الزبون الذي

1

_ Sans contrepartie contributive.
_ CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Le renforcement du droit au compte et aux services bancaires de
base », Petites affiches, n° 194,27 septembre 2013, p 76.
3
_ L’autorité de contrôle prudentiel.
4
_ Autorité de contrôle prudentiel, commission des sanctions, décision rendue le 03 juillet 2013.
Disponible sur https://acpr.banque-france.fr
2
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الباب األول

تتوقف عمى ىذا الحساب ،لذلك يجدر التساؤل عن مدى مسؤولية البنك عن رفض فتح الحساب
(الفرع األول) ،وعن مدى مسؤوليتو عن غمق الحساب (الفرع الثاني).
الفرع األول
مدى مسؤولية البنك عن رفض فتح الحساب
في الوقت الذي يعتبر فيو الحساب البنكي من أساسيات الحياة اليومية ألفراد بصفة عامة
والحياة المينية لفئات كثيرة بصفة خاصة ،ىناك مناقشات فقيية حادة ظيرت بشأن إصدار البنك

ق ارره برفض أو قبول الطمب المقدم إليو من طرف طالب فتح الحساب البنكي ،حيث ذىب اتجاه
إلى إنكار حرية البنك في برفض الطمبات الموجية إليو ،مستندا في ذلك عمى مجموعة من

المبر ارت والتي يمكن إجماليا فيما يمي:

 أن البنوك عبارة عن مؤسسات عامة وىي ممزمة بيذه الصفة أن تقدم خدمة عامةلمجميور ،األمر الذي يمنعيا من أن تغمق أبوابيا في وجو كل من يتقدم إلييا طالبا منيا

خدمة ما.

 أن البنوك وىي تقدم عروضيا اإلعالمية ،تعتبر في حالة إيجاب دائم في مواجية طمباتفتح الحساب ،والتي تعد قبوال إليجاب قائم ،مما يجعل البنك ممزما بترتيب آثار اقتران
اإليجاب بالقبول ،من دون أن تكون لو فرصة إثارة حجج تحول دون إمكانية فتح حسابات

جديده ،كالتحجج بمحدودية اإلمكانيات وعجر مصمحة الحسابات عن تتبع فتح حسابات

جديدة.1

 أ نو ال مجال لمتشكيك مسبقا بالطمب المقدم لفتح الحساب واعتباره غير اعتيادي ،لتبريرحق البنك في رفضو ،بل تتوجب االستجابة لما فيو من تاْي اسير لظاىرة التداول القيدي لمنقود
التي تحرص الكثير من التشريعات عمى دعميا وتشجيعيا ،بل إن المشرع يقضي في

الكثير من الحاالت بوجوب فتح حسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية .ومن األمثمة

 _1الشماع فائق محمود ،المرجع السابق ،ص .53
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الباب األول

عمى ذلك ،ما نصت عميو المادة  80من قانون المالية لسنة  ،10282والتي فرضت أن
يتم أداء مدفوعات الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

عن طريق اعتماد مقيد في حساب جار بريدي أو حساب جار مصرفي أو حساب خزينة
عندما تفوق ىذه الدفوعات حدا أقصى يحدد عن طريق التنظيم.

في مقابل التأكيد عمى الحق في الحساب وأنكار حرية البنك في رفض طمب فتح

الحساب ،ذىب اتجاه معاكس إلى تأكيد حقو في رفض أو قبول ىذه الطمبات (أوال) غير
أن حق البنك في الرفض يسقط في حالة تعسف البنك في ىذا الحق (ثانيا).

أوال :المبررات القانونية لممارسة البنك خيار رفض فتح الحساب البنكي
إذا كانت ىناك مبررات استند عمييا الفقو الستنكار خيار البنك برفض الطمبات المقدمة

إليو ،فإنو إذا ما تم تفحصيا بتمعن ،فإن المالحظ عمييا أنيا ال تقوى عمى الصمود ،بل عمى
العكس من ذلك تماما ،فإنو توجد أسانيد قوية تبرر رفض البنك طمبات فتح الحساب لديو،خصوصا
وأن نتيجة التدقيقات الرقابية الضرورية التي أجراىا عمى ىذه الطمبات تفرض ذلك ،وبالتالي فإن

قرار الرفض سيجنبو الوقوع في مشاكل ال حصر ليا ،والتي قد تكون نتيجة الدخول في عالقة مع
شخص غير مرغوب فيو ،نتيجة الشبيات التي تحيط بو ،والتي كشفت عنيا التدقيقات الرقابية التي

مارسو البنك كما سبقت اإلشارة ،لذلك ،يعتبر ىذا الرفض من الحريات التي يمارسيا البنك من دون

أن يكون ممزما بتقديم مبررات ليذا الرفض.

لقد قدم الفقو عدة مبررات تدعم اتخاذ البنك خيار الرفض ،محاوال البحث ما إذا كان رفض

فتح الحساب يشكل رفضا لتقديم خدمة ( ،)0وما إذا كان البنك بصدد تقديم خدمة عامة ( ،)5كما
أنو البد من الوقوف عمى الطبيعة القانونية لإلعالنات الترويجية لمخدمات التي تقدميا البنوك (.)1

كما أنو اعتبر أن العالقة التي تربط البنك بالزبون تقوم عمى االعتبار الشخصي ( ،)4باإلضافة
إلى التأكيد عمى الحرية التعاقدية لمبنك (.)0
 _1قانون رقم  ،33 – 88مؤرخ في  31ديسمبر  ،1988يتضمن قانون المالية لسنة  ،1990الجريدة الرسمية لمجميورية
الجزائرية العدد  ،54الصادر في  31ديسمبر .1988
وتجدر اإلشارة إلى أن ىذه المادة قد جاءت معدلة لممادة  18من القانون رقم  ،13 – 78المؤرخ في 31ديسمبر

 ،19والمتضمن لقانون المالية لسنة  ،1979الصادر في العدد  55من الجريدة الرسمية ،المؤرخ في  31ديسمبر .1978

ومن جية أخرى ،تم تعديل نص المادة  85من القانون رقم  ،33- 88بموجب المادة  164من القانون رقم 25 – 91
المؤرخ في  18ديسمبر  ،1991يتضمن قانون المالية لسنة  ،1992الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد 65
الصادر في  18ديسمبر .1991
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 -1رفض فتح الحساب ال يعد رفض تقديم خدمة
ال يمكن لمزبون "المستقبمي" أن يثير مسؤولية البنك بما أن العقد لم يبرم بعد بينيما طالما

لم يصدر الرضاء من البنك ،لذلك ي ْب احث األمر عمى مستوى المسؤولية التقصيرية ،والتساؤل حول
ما إذا كان بإمكان ىذا الزبون المستقبمي ،طالب فتح الحساب البنكي ،والذي تعرض طمبو لمرفض
من طرف البنك ،أن يثير مسؤولية ىذا األخير ،باالستناد عمى النصوص التي تجرم رفض البيع

ورفض تقديم الخدمات؟ إذ تنص المادة  00من القانون الذي يحدد القواعد المطبقة عمى

الممارسات التجارية المعدل والمتمم 1عمى أنو "يمنع رفض بيع سمعة أو تأدية خدمة بدون مبرر
شرعي ،إذا كانت ىذه السمعة معروضة لمبيع أو كانت الخدمة متوفرة" ،عمى أساس أن كل سمعة

معروضة عمى نظر الجميور تعتبر سمعة لمبيع.

لقد ثار جدل كبير بين الفقياء حول مدى قابمية النص الذي يمنع رفض بيع سمعة أو رفض

تقديم خدمة ،متى كانت السمعة معروضة وكانت الخدمة متوفرة عمى حالة البنك الذي يرفض فتح

حساب بنكي .إذ يطرح اإلشكال خصوصا حول الصفة غير المشروعة لمرفض .ىذا من جية.

ومن جية أخرى ،ولما كان النص عاما في صياغتو ،وذلك عندما أشار إلى رفض أداء خدمة،
فيجدر التساؤل عن كيفية استبعاد ىذا النص من التطبيق عمى البنك.2

في الحقيقة ،إن ىذا النص إنما اليدف منو ىو قمع الزيادات في األسعار ،أو منعيا من

السقوط ،وليس لتنظيم العالقات بين التاجر وزبائنو .ىذا من جية .ومن جية أخرى ،فإن السبب
الحقيقي لمرفض ىو بيدف استبعاد الزبائن غير المرغوب فييم ،وغير الجديرين بالثقة ،وليس
بيدف رفع عموالت تقديم الخدمة .وىذا يؤدي إلى استبعاد خضوع رفض فتح حساب بنكي لمنص

القانوني المجرم لرفض بيع سمعة أو تقديم خدمة .3ولكن في ىذه الحالة ،يقع عمى البنك أن يثبت

سوء نية طالب فتح الحساب ،وىو األمر الذي يكون من الصعب إثباتو.4

ىناك اتجاه فقيي آخر يرى بأن مجرد رفض أداء خدمة يعتبر في حد ذاتو عمال غير

مشروع ،وأن العمل يكون غير مشروع عندما يقبل التاجر تقديم الخدمة ،ولكن يخضع أداءىا
لشروط غير اعتيادية .وبالتالي ،وبالنسبة ليذا التيار الفقيي ،يطبق النص المتعمق بمنع رفض

البيع أو أداء الخدمة عندما يكون الرفض غير مبرر ،وىو ما يمتمس مثال في حالة رفض فتح
 _1قانون رقم  ،02 -04معدل ومتمم ،المرجع السابق.

2

_ STOUFFLET Jean, « Compte ordinaire de dépôt », op. cit., p 6.
_ CHAMINAH Loullah, La responsabilité civile du banquier en droit MALAGASY, thèse en vue de
l’obtention du doctorat de l’université de Paris I, PANTEON-SORBONNE, droit des affaires
l’université de Paris I, PANTEON-SORBONNE, 2015, p 106. www.theses.fr/2015PA010304.pdf
4
_ STOUFFLET Jean, « Compte ordinaire de dépôt », op. cit., p 6.
3
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حساب بنكي ال يترتب عميو منح دفتر شيكات لصاحب الحساب ،مثل حساب الودائع .وىذا معناه
عدم تطبيق النص في حالة غياب سوء نية البنك ،وىو ما يظير عند عدم تقديم ضمانات كافية

من طرف مقدم الطمب ،أو عندما يكون الطمب غير عادي .ففي ىذه الحالة يكون الرفض

مشروعا.1

 -2البنك ليس بصدد تقديم خدمة عامة
يقصد بالخدمة العامة ،وىي المرفق العام في مفيومو المادي ،أو الوظيفي ،ذلك النشاط

الذي تقوم بو اإلدارة ،والذي ييدف إلى إشباع حاجات جماعية لكل أفراد المجتمع.2

اتجو الفقو الفرنسي في فرضية أخرى إلى القول بأنو وبما أن القانون قد سمح لألفراد الذين

رفضت ليم عدة بنوك فتح حساب بنكي لدييم ،المجوء إلى بنك فرنسا ليعين ليم البنك الذي يتكفل

بيذه الميمة ،فإنو يصمح أن يطمق وصف المرفق العام عمى البنوك واعتبارىا أنيا تقدم خدمة
عامة ،وىي بذلك ممزمة بفتح حساب بنكي لكل من يطمب ذلك ،ففتح الحساب يعتبر من

واجباتيا.3

يالحظ بداية أن نفي خيار البنك برفض بعض الطمبات الموجية إليو بفتح الحساب بسبب
اعتبار البنك يقوم بخدمة عامة حجة واىية وبالتالي فيي مرفوضة ،وذلك من عدة وجوه ،ففكرة

"الخدمة العامة" ليست واضحة كفاية بحيث تؤدي إلى إنكار حق البنك في انتقاء زبائنو ،4وألن
الخدمة العامة ال تتعمق بالبنوك العامة فقط ،والقول بأن البنوك العامة ممزمة بقبول طمبات فتح

الحساب الموجية إلييا ،أما البنوك الخاصة فمن حقيا الرفض ،ألن عممية فتح الحساب عممية

تخضع لقواعد القانون الخاص ،سواء أتم فتحو أمام بنك عمومي أو أمام بنك خاص .ىذا من

جية.

ومن جية أخرى ،فإنو بالرغم من تفسير تدخل بنك فرنسا لتعيين بنك يفتح فيو من قوبل
طمبو بالرفض حسابا لدى عدة بنوك ،فإن القانون يكرس وبمفيوم المخالفة مبدأ حرية البنك في

رفض فتح حساب ،طالما أن بنك فرنسا ال يطالبو بفتح الحساب ،واذا طالبو بذلك ،فإنو يبقى من
حق البنك المعني االحتفاظ بحقو في تحديد خدماتو وحصرىا في عمميات الصندوق ،والتي ال

1

_ CHAMINAH Loullah, op. cit., p 108.
_ WALIN Jean, Droit administratif, 24ème édition, DALLOZ, paris, 2012, p 370.
3
_ GRUA François, Contrats bancaires, tome 1 : contrats de services, ECONOMICA, Paris, 1990, p
56.
4
_ RODIERE René, RIVE-LANGE Jean-Louis, op. cit., p 97.
2
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تشكل أي خطر عمى البنك .وفي ىذه الحالة ،ال تترتب أية مسؤولية عمى البنك الذي يرفض فتح

الحساب ،وليس عميو أن يبرر رفضو.1

كما أنو ،وبالرغم من أنو ىناك بعض الحاالت التي يشترط فييا القانون تسوية المدفوعات

فييا عن طريق حساب بنكي أو بريدي ،2ال يمكن القول بأن البنك ممزم بتقديم خدمة عامة.

وباإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،فإنو إذا كان النشاط البنكي يشبو الخدمة العامة ،خاصة في
مجال منح القروض ،فإنو ال يمكن اعتبار ىذا النشاط خدمة عامة بالمفيوم التقني لمقانون اإلداري

فميمة الخدمة العامة تصمح فقط لتبرير خصوصية مدى وقوة االلتزامات التي يتوجب عمى البنك
أن يمتزم بيا في مواجية الغير أثناء استعمال الوسائل البنكية وتوزيع القروض .أما بالنسبة لمحساب
البنكي فال يمكن اعتباره بأي حال من األحوال خدمة عامة ،فيو غير متاح لمجميع ،ويحق لمبنك

أن يحتفظ بحقو في اختيار زبائنو.3

 -3الطبيعة القانونية لإلعالنات الترويجية لمخدمات التي تقدميا البنوك
تقوم البنوك بيدف جذب الزبائن بالترويج لمخدمات التي تقدميا من خالل اإلعالنات،فيتقدم

األفراد عمى إثر ذلك لمبنك بيدف طمب فتح حساب بنكي لديو ،والذي يقوم بدوره برفض ىذا الطمب
المقدم إليو ،لذلك يجدر بالتساؤل حول ما إذا كانت ىذه اإلعالنات تشكل إيجابا دائما لمتعاقد.
إذا كانت اإلجابة إيجابية ،فإنو ي اعد تقدم الشخص بطمب فتح الحساب قبوال ،وبالتالي ال
يحق لمبنك أن يرفض فتح الحساب ،طالما أن العقد سيبرم باقتران اإليجاب بالقبول .4أما إذا كانت
اإلجابة ب النفي ،أي أن اإلشيار الدائم الذي تقوم بو البنوك ال يعد إيجابا باتا ،فإن البنك في ىذه
الحالة يحتفظ بحقو في رفض طمبات فتح الحساب الواردة إليو ،واختيار الزبائن الذين يتعاقد معيم.

إن اختيار إحدى ىتين اإلجابتين يتوقف عمى التحديد الدقيق لمعنى اإليجاب ،خاصة وأنو

ال يمكن أن يطمق وصف اإليجاب عمى أي عرض لمتعاقد .لذلك فاإليجاب ىو ذلك العرض الجازم
والبات إلبرام عقد معين ،وبشروط معينة.5

_ GRUA François, Contrats bancaires, op. cit., p 56.

1

 _2المادة  85من القانون رقم  ،33 -88المرجع السابق .والمادة  06من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع
السابق.
 _4المادة  59من األمر رقم  ،58 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

_ CHAMINAH Loullah, op. cit., p 107.

3

_ FLOUR Jacques, AUBERT Jean-Luc, Les obligations, 1. L’acte juridique, 8ème édition, ARMAND
COLIN, Paris, 1998, p 87.
5
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إن القول بأن العروض اإلعالمية التي تقدميا البنوك لمتعريف بمنتجاتيا وخدماتيا والترويج
ليا تشكل "إيجابا دائما لمتعاقد" ىي فكرة ال يمكن التسميم بيا ،ألن اإليجاب حسب التعريف المقدم

أعاله ال بد أن يكون دقيقا ،بمعنى أن يتضمن كل العناصر األساسية لمعقد .بينما تعتبر العروض

اإلعالمية بعيدا كل البعد عن مفيوم اإليجاب ،ألنيا تكون في الغالب عبارة عن ممصقات جدارية

أو إعالنات صحفية أو تمفزيونية ،أو عن طريق أية وسيمة أخرى تؤدي الدور ذاتو ،واليدف منيا
ىو التعريف بما تقدمو البنوك من خدمات لمجميور ،لذلك تعتبر دعوة عامة لو لمتوجو إلييا
لمتعاقد ،وىي تختمف عن اإليجاب من حيث أنيا ليست إال مجرد وسيمة لحث من وجيت إليو عمى

وجو ىذه الدعوة ألبرام العقد.1
أن يتقدم إلى من ّ

وىي ال تعدو أن تكون مجرد عروض ال تتضمن العناصر الكافية لمتعاقد ،كونيا تقتصر

عمى ذكر العناصر التي من شأنيا أن تجذب اىتمام الجميور وتحثو عمى التعاقد ،مثل اإلشارة إلى

سيولة تكوين الممف المطموب ،وانخفاض قيمة الفوائد التي يحصل عمييا البنك مقابل التعاقد معو
عمى أنو وفي أي حال من األحوال ال يورد البنك أية تفاصيل دقيقة حول طريقة تنفيذ العقد لذلك

فإن ىذه التسييالت المصرفية التي عادة ما يتم طبعيا عمى ظير استمارة المعامالت المصرفية ال

تعد إيجابا ،كونيا ال تتضمن العناصر الكافية لمتعاقد.2

باإلضافة إلى ضرورة أن يكون اإليجاب دقيقا ،يجب أن يكون باتا ،وىذا معناه ،أال ينطوي

عمى أي تحفظ ،وىو ما ال تتوفر عميو العروض اإلعالمية التي يقدميا البنك.

لذلك ،فإن ىذه اإلعالنات التي تتضمن ترويجا بمختمف الخدمات التي تقدميا البنوك ال

تنطوي عمى شروط اإليجاب ،فيي ليس دقيقة وال باتة ،مما يؤدي بالنتيجة إلى التأكيد بأنيا ال تعد
إيجابا بمعناه القانوني ،وال تعتبر مصد ار إللزام البنك بقبول الطمب الذي يتقدم بو طالب فتح

الحساب ،ويبقى محتفظا بحقو في قبول أو رفض فتح الحساب.
 -4قيام العالقة التي تربط البنك بالزبون عمى االعتبار الشخصي
تقوم عمميات البنوك عمى االعتبار الشخصي وترتكز قبل كل شيء عمى الثقة بين

األطراف ،3ويقصد باالعتبار الشخصي ،أن الصفات الشخصية لممتقدم بطمب فتح الحساب تشكل

 _1الصبري محمد سعدي ،الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ،النظرية العامة لاللتزامات ،مصادر االلتزام :العقد
واإلرادة المنفردة ،الطبعة الرابعة ،دار اليدى ،عبين مميمة ،الجزائر ،2008 -2007 ،ص .104
2

_ CHAMINAH Loullah, op. cit., p 104.
_ CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Le renforcement du droit au compte et aux services bancaires de
base », op. cit., p 74.
3
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عنص ار حاسما في إبرام العقد ،1والحساب البنكي يرتكز أساسا عمى ىذه الفكرة باعتباره سبيال إلى
كثير من الخدمات البنكية التي تقوم بطبيعتيا عمى ثقة واطمئنان كل طرف من طرفييا تجاه

اآلخر ،2والتي تفترض كذلك أن لكل منيما حرية اختيار الطرف اآلخر وىذا االعتبار يؤثر في
مضمون العمل وفي بقائو ،فقبل أن يتعامل البنك مع أي شخص أو قبل أن يوافق عمى الطمب

المقدم لفتح الحساب ،عميو أن يقدر احتماالت وقوع الخطر بالنظر إلى أخالقيات الزبون
وامكانياتو ،وال ي ْق ِد ام عمى فتح حساب إال إذا اطمأن إلى ىذه العناصر ويكون لو من باب أولى
الحق المطمق في رفض فتح الحساب إذا أحس أن التعامل مع زبون معين سيوقعو في مشاكل ال
حصر ليا.3

يالحظ من جية أخرى ،أن الحساب البنكي يمنح لصاحبو فرصة الحصول عمى خدمات

الصندوق ،إذ ال يتحدد الحساب بمجرد إيداعات وسحوبات تقوم بين طرفيو ،فالبنك ليس مجرد

مؤسسة توفير يقتصر دوره عمى المحافظة عمى النقود ،وردىا مع فائدة معينة فحسب ،بل لو دور
آخر في التعامل من خالل الحساب ،حيث يقوم بخدمة محفظة صاحب الحساب ،وخاصة تسديد
شيكاتو وتنفيذ أوامر التحويل التي يصدرىا ،وىي خدمات ينتظرىا صاحب الحساب لقاء إيداعاتو

في الحساب.4

ويعتبر الحصول عمى دفتر الشيكات من أولاى الخدمات التي ينتظرىا صاحب الحساب،وان

كان إعطاء ىذا الدفتر ال يخمو من المخاطر بالنسبة لمبنك ،فسحب شيكات بدون رصيد يترتب
عميو في بعض األحيان مسؤولية البنك بسبب فتح الحساب لشخص غير أمين استغل الحساب
دون رقابة كافية من البنك ،وفي كل الحاالت ،فإن سحب شيكات بدون رصيد يمثل عبئا ثقيال

عمى البنك ،لذلك يكون من باب أا ْولاى إتاحة المجال لمبنك لممارسة الرقابة ابتداء وعند النظر في
فتح الحساب ،لتفادي التعامل مع األشخاص المشكوك فييم ،بدال من اإلضرار بالبنك الحقا
ومحاولة معالجة تصرفاتيم المشبوىة ،وذلك تأسيسا عمى مبدأ الوقاية خير من العالج.5

فعمى ىذا األساس ،يحرص البنك عمى التحقق من مجموعة من العناصر المتعمقة بطالب

الحساب ،في كل مرة يقا َّدم إليو طمب لفتح حساب لديو ،وىي مرتبطة باالعتبار الشخصي الذي
1

_ CHAMINAH Loullah, op. cit., p 105.
_ PIEDELIEVRE Stéphane, Instruments de crédit et de paiement, 7ème édition, DALLOZ, Paris,
2012 p16.
2

 _3عوض عمي جمال الدين ،المرجع السابق ،ص .ص .1210 -1209
 _4الشماع فائق محمود ،المرجع السابق ،ص .57
 _5الشماع فائق محمود ،المرجع نفسو ،ص .59
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تقوم عميو أساسا عالقة البنك بزبونو ،لذلك ينبغي أال تأخذ ىذه الممارسة عمى أنيا تشكيك في
الصفة االعتيادية لطالب فتح الحساب ،ألن الغرض من ىذه الممارسات إنما ىو الكشف عن وجود

ىذه الصفة والتحقق منيا من جانب البنك.

وال يجوز التذرع بأن ىذه الممارسات الرقابية تعطل التداول القيدي لمنقود ،وذلك لمحاولة

نفييا ،ألن تشجيع ىذا التداول ال يتحقق إال بتوفير مستمزمات الثقة بين المتعاممين ،وليس
بالتغاضي عنيا واتاحة المجال لسيء النية لمتوغل فييا ،وبالتالي فإن الرقابة السابقة عمى فتح
الحساب تؤدي إلى قطع كل فرصة لمدخول إلى الوسط البنكي ،وفي ذلك تعزيز لمتداول القيدي
لمنقود كما فيو تعزيز لممستمزمات التي قصد المشرع توافرىا في األحوال التي اشترط فييا فتح

الحساب البنكي.1

إن فتح الحساب يعتبر إذن بداية لكثير من العمميات التي قد ترتب مسؤولية عمى البنك إن

ىو أساء اختيار زبائنو ،لذلك سيكون من العدل تمكينو من تفادييا بالسماح لو برفض الدخول في

عالقة قد تجره إلى ىذه المسؤولية بسبب شخصية أو سموك الزبون الجديد.2

وفي مجال الوقاية من تبييض األموال ،تؤكد الخطوط التوجييية المتعمقة بتدابير اليقظة في

مواجية الزبائن الصادرة عن بنك الجزائر ،أنو إذا لم يتمكن البنك أو المؤسسة المالية المعنية من
الحصول عمى المعمومات المطموبة حول الزبون ،يحق لمبنك أن يرفض فتح الحساب ،3ألن العالقة

قائمة عمى االعتبار الشخصي.
 -5الحرية التعاقدية لمبنك

باالستناد إلى فكرة الحرية التعاقدية والتي تعتبر أحد اآلثار المترتبة عمى مبدأ سمطان
اإلرادة ،ال يمكن إجبار الشخص عمى التعاقد ،فيو حر في عدم التعاقد بقدر حريتو في التعاقد

لذلك ال وجود لمعقد إال إذا أراد األطراف ذلك.4

ويترتب عمى مبدأ الحرية التعاقدية ،حرية الصناعة والتجارة ،والذي تنبني عمى أساسو حرية

 _1الشماع فائق محمود ،المرجع السابق ،ص .ص .60 -59

 _2البساط ىشام" ،المحافظة عمى أسرار العمالء وعدم التدخل في شؤونيم" ،المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية
لممينيين ،المؤتمر العممي السنوي لكمية الحقوق لجامعة بيروت العربية ،الجزء الثالث :المسؤولية اإلعالمية والمصرفية
والمحاسبية ، ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،2000 ،ص .ص .200 -119
_ Banque d’Algérie, lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, Alger le
08 février 2015, banque d’Algérie, p 05. Disponible sur : http://www.bank-of-algeria.dz/html/docs.htm
4
_ FLOUR Jacques, AUBERT Jean-Luc, op. cit., p 81.
3
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البنك في الرفض ،والقول بالتالي بأن لمبنك الحق في إبرام اتفاقية فتح الحساب أو رفض ذلك

1

طالما أنو يعد تاج ار بطبيعتو ويمارس أعماال من طبيعة تجارية بيدف تحقيق الربح ،فحرية التجارة

والصناعة من المبادئ المستقرة والمعمول بيا ،ومن مظاىرىا أن يكون من حق البنك أن يختار من
عمالئو من يتمتع بالمالءة .ويرى جانب من الفقو بأن لمبنك حق الرفض وبدون إبداء األسباب،ألن
ذلك يدخل في نطاق سمطتو التقديرية في التعامل باعتباره تاجر ائتمان ال يمكن اجباره عمى

التعامل مع شخص ال يعرفو وال يثق فيو .حتى أن ىذا الحق قد تحول إلى التزام يقع عمى عاتق

البنك برفض الطمبات إذا وجدت مبررات لذلك.2

ثانيا :حدود حق البنك في رفض فتح الحساب
إذا كانت العالقة القائمة بين البنك وزبونو تتصف بالطابع الشخصي ،فإنو واستنادا إلى

ذلك ،واذا عمل كل بنك عم ى البحث عمى زبائن جدد ،فإنو يتحتم عميو إقصاء أولئك الذين بالرغم
من أن التعامل معم يحقق مصمحة مادية لمبنك ،إال أنيم في الوقت ذاتو يشكمون خط ار كبي ار عميو.

كما يحق لمبنك كذلك وبشكل مشروع ،بأال يقبل التعامل مع أشخاص ،خوفا عمى سمعتو ،يتمتعون

بالمالءة المالية ،ولكن مصدر تمك األموال مشبوه .فعمى ىذا األساس يحق لمبنك أن يختار زبائنو
كما يعتبر من حقو أن يختار العمميات التي ينفذىا مع زبائنو.3

واذا كان رفض فتح حساب يمثل بالنسبة لمبنك ممارسة إلحدى حرياتو ،كما سبق

التوضيح ،ومن دون أن يقدم مبررات لرفضو ،فإن ىذه الحرية محدودة ،وذلك عمى أساس القاعدة
التي مفادىا أن "ممارسة الحق تتوقف عندما يبدأ التعسف" 4وىذا معناه أن رفض البنك يشكل خطأ

ويثير مسؤوليتو عندما يتعسف في رفضو.
ويعتبر البنك متعسفا في رفض طمب فتح الحساب في الحاالت التالية:
 -عندما يقرر الرفض عن سوء نية منو ،5أو كان الرفض بقصد اإلضرار بطالب فتح الحساب

بدون أي مبرر مقنع ،6وبعيدا كل البعد عن اعتبارات ممارسة المينة المصرفية .كأن يقرر

_ CHAMINAH Loullah, op. cit., p 108.

1

 _2طوالبة مؤيد حسن محمد ،حسابات الصكوك ومسؤولية المصارف ،دار وائل لمنشر ،عمان ،األردن  ،2004ص .ص
.53 -52
_ HAMEL M. Joseph, « Le droit du banquier de refuser l’ouverture d’un compte », Revue Banque, n°
151, 1959, p 06.
4
_ Le droit s’arrête là où l’abus commence.
5
_ RODIERE René, RIVE-LANGE Jean-Louis, op. cit., p 98.
6
_ HAMEL M. Joseph, op. cit., p 06.
3
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البنك رفض فتح الحساب بسبب االنتماءات السياسية أو الدينية لمقدم الطمب أو بسبب األصول

العرقية لمن تقدم بطمب فتح الحساب.1

 يعتبر البنك متعسفا في استعمال حقو في الرفض كذلك إذا أصدر رفضو لطالب فتح الحسابغير أن الرد جاء متأخرا .وتجدر اإلشارة إلى أنو ال يوجد نص قانوني يحدد الميمة التي
يتوجب عمى البنك الرافض احتراميا لمرد عمى الطمبات المقدمة إليو بفتح الحساب ،فالتعميمة

التي تحدد إجراءات الحق اكتفت بالزام البنك الرافض أن تحرر وثيقة يثبت من خالليا رفضو

فتح  -لحساب لممعني ،2والميمة الوحيدة المذكورة في التعميمة ىي تمك الواجب احتراميا من
طرف بنك الجزائر ليعين بنكا يمجأ إليو الشخص المرفوض طمبو لفتح حساب لديو ،والتي

حددىا بخمسة أيام يبدا احتسابيا من يوم إيداع الممف المطموب أمام بنك الجزائر.3

لذلك يجدر القول بأنو يتوجب عمى البنك الرافض فتح حساب بنكي لمن طمبو أال يتأخر في

الرد عمى المعني ،واذا احتفظ لنفسو بميمة لدراسة الممف الذي قدمو المعني ،واجراء التدقيقات

الرقابية المطموبة ،فيجب أن تكون معقولة ،ألنو ال بد من مراعاة أن من قوبِل طمبو بالرفض
سيتوجو إلى بنوك أخرى لتقديم طمبات فتح حساب لدييم ،مع األخذ بعين االعتبار كذلك لجوؤه

كحل أخير إلى بنك الجزائر ليعين لو بنك محددا ،وىو األمر الذي يستغرق الكثير من الوقت،لذلك

ال بد عمى البنك الرافض أال يتأخر في الرد بالقدر المعقول.

 أن يرفض ويرفق رفضو بنوع من اإلشيار ليذا الرفض ،بحيث يخمق لدى الغير ،وخصوصالدى بقية البنوك تخوفا من ىذا الشخص المرفوض طمبو ،بحيث يجعميم يغمقون أبوابيم في

وجيو وال يقبمون طمب فتح الحساب لدييم .4كما يعتبر الرفض تعسفا من جانب البنك ،إذا كان
كان ىذا الرفض قد ألحق الضرر بمن رفض طمبو ،مما يترتب عميو قيام مسؤولية البنك في
ىذه الحالة عن رفضو.5

يرى الفقو الفرنسي أن التعسف في استعمال البنك حق الرفض ال يمكن أن يتجاوز حدوده

النظرية ،خصوصا في ظل غياب االجتيادات القضائية المتعمقة بو .فمن جية ،يتوجب عمى

طالب فتح الحساب المرفوض طمبو أن يثبت وجود الضرر .غير أنو من الناحية العممية ،ال يمكن

ليذا ا لضرر أن ينتج عن الرفض في حد ذاتو ،طالما ىناك إمكانية المجوء إلى بنك آخر لطمب

1

_ GRUA François, contrats bancaires, op. cit., p 57.
_ Article 03 de l’instruction n° 03- 2012, op. cit.
3
_ Article 04 de l’instruction n° 03- 2012, op. cit.
4
_ CHAMINAH Loullah, op. cit., p 109.
5
_ RODIERE René, RIVE-LANGE Jean-Louis, op. cit., p 98.
2
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فتح الحساب لديو ،أو المجوء مباشرة إلى بنك فرنسا ليعين لو بنكا يفتح حسابا لديو .1ومن جية
أخرى ،يتوجب عمى الطرف المتضرر ،كمبدأ ،أن يثبت ىذا الضرر ،غير أنو من الناحية العممية
مطمب صعب المنال ،ألن البنك ال يعبر عن سبب رفضو.2
الفرع الثاني
مدى مسؤولية البنك عن قفل الحساب
يقصد بقفل الحساب إنياء وجوده ،وىذا معناه إنياء جميع الفعاليات القانونية المرتبطة

بتشغي مو ،حيث تتم تسوية مفردات الحساب تسوية كمية لمكشف عن الرصيد النيائي لمحساب .وبيذا
المفيوم ،يختمف قفل الحساب عن وقف الحساب ،حيث يقصد بيذا األخير ،قطع نشاط الحساب
بصورة مؤقتة لعمل موازنة مؤقتة بين مفرداتو لمكشف عن مركز طرفيو من حيث الدائنية

والمديونية ،ثم يستأنف نشاطو مرة أخرى بعد االنتياء من إجراءات الموازنة المؤقتة.
يتم فتح الغالبية العظمى من الحسابات من دون تحديد مدة محددة ليذه الحسابات ،مما

يترتب عميو أن أحد طرفي الحساب ىو من يتخذ المبادرة بغمقو ،أو أن تغير المركز القانوني ألحد

طرفيو يصبح غير مالئم لالستمرار في الحساب ،مما يتوجب قفمو .وعميو ،يتم قفل الحساب إما
بمبادرة من صاحب الحساب ،أو بناء عمى إرادة الطرفين معا ،أو بمبادرة من البنك ماسك

الحساب.3

ف إذا كان في اإلمكان إثارة مسؤولية البنك عن قفل الحساب في حاالت محددة (أوال) ،فإنو

ىناك حاالت أخرى تفرض عمى البنك قفل الحساب وعدم االحتفاظ بو ،ألن االحتفاظ بو من شأنو

أن يؤدي إلى اإلضرار بو (ثانيا).

أوال :حاالت قيام مسؤولية البنك عن قفل الحساب
يعبر البنك عن رفضو مسك الحساب من خالل المبادرة إلى قفمو ،لذلك يثور التساؤل حول
ّ
ما إذا كان يحق لمبنك أن يقفل الحساب في كل الحاالت ،أو باألحرى البحث عن الحاالت التي
تثور فييا مسؤولية البنك عن غمقو الحساب.

إذا كان في إمكان البنك أن يغمق الحساب ،من دون أن تثور مسؤوليتو عن تصرفو ىذا

فإن إمكانية قفل الحساب بإرادتو المنفردة ،باإلضافة إلى غياب المبرر تعرف حدودا ،إذ أنو ال
 _2عوض عمي جمال الدين ،المرجع السابق ،ص .287
 _3الشماع فائق محمود ،المرجع السابق ،ص .91

_ GRUA François, contrats bancaires, op. cit., p 57.
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يجوز لو التعسف في قفل الحساب ،ألنو في ىذه الحالة ستثور مسؤوليتو عن القفل التعسفي
لمحساب ،خاصة في ظل الحاجة الماسة لمزبون ليذا الحساب الذي يقوم من خاللو بتسوية

معامالتو المالية.

فبناء عمى ما تقدم ،يعتبر البنك متعسفا في قفل الحساب إذا كان ىذا القفل بدون إشعار

كاف ( ،)0أو إذا أخل بالتزاماتو باعتباره مسي ار لمحساب ( ،)5أو بنية اإلضرار بالزبون ( ،)1كما
يمكن أن يكون القفل تعسفيا إذا خالف البنك التصرف النموذجي لغمق الحساب (.)4
 -1القفل بدون إشعار كاف
إذا قام البنك بقفل الحساب من دون أن يمنح ميمة اإلشعار لمزبون ،فإنو في ىذه الحالة

يعتبر متعسفا في تصرفو ىذا ،إذ أن الزبون صاحب الحساب الذي تقرر غمقو يحتاج إلى مدة
كافية لمبحث عن بنك آخر يفتح حسابا آخر لديو ،لذلك ال بد من منح مدة معينة لصاحب

الحساب.

وتجد ىذه الحالة تطبيقا ليا في حالة الحساب المفتوح تطبيقا لمبدأ الحق في الحساب،إذ
أن التعميمة المتعمقة بإجراءات الحق في الحساب تفرض عمى البنك الذي يقرر قفل الحساب
بمبادرة منو أن يكون الغمق موضوع إشعار مكتوب بالقفل ،مبر از فيو المبررات التي دفعتو إلى

تقرير قفل الحساب المعني ،ويقوم بإرسالو إلى الزبون صاحب الحساب محل القفل ،والى بنك
الجزائر من باب إعالمو بيذا األمر .ويتوجب منح صاحب الحساب ميمة شيرين لقف الحساب

1

وترتيبا عمى ذلك ،إذا بادر إلى قفل الحساب دون أن يمنح الزبون الميمة المشار إلييا في التعميمة

المتعمقة بإجراءات الحق في الحساب ،والمقدرة بشيرين ،أو إذا قام بقفل ىذا الحساب ،دون تقديم

مبررات التخاذه مثل ىذا القرار ،ا ْعتبِ ار متعسفا في القفل.

 -2إخالل البنك بالتزاماتو بصفتو مسي ار لمحساب
يعتبر البنك متعسفا في قفل الحساب ،إذا أخل بالتزاماتو بصفتو مسي ار لمحساب .ففي

قضية ،كان ىناك زبونان يستفيدان من مشروعين لالدخار السكني يتم تمويميما من حساب ودائع

وىو اإلجراء المشابو لذلك الذي يقوم بو الصندوق الوطني لمتوفير واالدخار .وكان ىذا الحساب
مدينا بشكل غير طبيعي ،مما جعل البنك يرسل ليما في أكثر من مرة ،كشوفات الحساب

بالعمميات المج ارة من خالل ىذا الحساب ،من دون أن يبادر المعنيان بالرد عمى مراسالت البنك.

مما جعل البنك ،وبمبادرتو الخاصة ،وبإرادتو المنفردة ،بقفل حسابي مشروعي االدخار السكني.

_ Article 08 de l’instruction n° 03- 2012, op. cit.
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اعتبر الزبونان بأن البنك قد ارتكب خطأ تعاقديا ،مما يجعل مسؤوليتو تقوم وبالتالي ،فيو
في نظرىما ممزم بتعويض األضرار التي لحقتيما جراء قفل الحساب (حساب المشروعين).
غير أن محكمة االستئناف لم تكن في صفيما ،ورفضت طمبيما ،واعتبرت بأن البنك لم

يرتكب أي خطأ ،عمى أساس مبررين إثنين وىما كالتالي:

من جية ،كان يستحيل عمى الزبونين أن يقوما بالحد األدنى من اإليداعات السنوية في

اإلدخار السكني.
مشرعي ّ

ومن جية أخرى ،امتنع الزبونان عن االحتجاج عمى الرسالة التي وصمتيما من البنك والتي
بموجبيا ينصحيما البنك بتحويل األموال من حساب مشروع االدخار السكن إلى حساب الودائع.
ولكن ومن حسن حظ الزبونين ،فقد تم إلغاء قرار محكمة االستئناف من طرف محكمة

النقض الفرنسية ،1والتي أصدرت ق ار ار قضائيا ،2ت اذكر فيو بااللتزامات التي ينبغي عمى البنك
احتراميا بصفتو مسي ار لمحساب البنكي ،وفي ىذا الصدد ،ذكرت بأن قفل الحساب ال يتم إال بإرادة

صاحبو الصريحة ،أو بسبب توفر أحد أسباب قفل الحساب المذكورة في اتفاقية الحساب.

غير أنو في ىذه القضية ،يالحظ بأن الزبون لم يعط أي أمر لمبنك بقفل الحساب ،كما أنو

ب إليو أي خطأ في تنفيذ عقد االدخار ،بحيث يمكن أن يكون مبر ار لقفل الحساب
ال يمكن أن ي ْن اس ا
بشكل قانوني.3
وحيث أن قفل الحساب جاء عمى إثر قيام البنك بإرسال كشوفات الحساب لمزبون،موضحا

فييا مختمف العمميات التي أج ارىا الزبونان عمى ىذا الحساب خالل فترة معينة ،ولكن صاحب
الحساب لم يتخذ أي إجراء آخر في مواجية البنك ،بل اتخذ الصمت عمى ما تمقاه من كشوفات

كوسيمة لمتعبير عن إرادتو بقبول ىذه الكشوفات ،وىو األمر الذي لم يستنتجو البنك .مما جعمو
يتخذ إجراء الغمق كرد عمى سكوت صاحب الحساب.
غير أن محكمة النقض قدمت التفسير الحقيقي لتمقي الكشوفات دون رد من الزبون ،ودون إبداء

أي تحفظ من جانبو ،بالقول بأن "...تمقي كشوفات بالعمميات من الزبون ،دون إبداء ىذا األخير
اعتراض عمى ذلك ،يفترض قبوال منو عمى ما تتضمنو الكشوفات ،غير أنو يحتفظ بإمكانية أن

1

_ ALVES Elisette, « Clôture abusive de compte, absence de protestation à réception des relevés et
responsabilité de la banque », 10 janvier 2006 p 01. Disponible sur : http://aufildudroit.overblog.com/article-1566830.html
2
_ Cour de cassation, chambre commerciale, 22 novembre 2005. Disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr
3
_ ALVES Elisette, op. cit., p 01.
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يقدم الدليل عمى عكس ذلك ،ما دام األجل ال يزال مفتوحا لذلك".1
وىذا معناه أن غياب االحتجاج عند استالم الكشوفات ال يعني الموافقة الباتة والنيائية من

الزبون عمى العمميات المحددة في الكشوفات .إذ أن ىذا الصمت يؤدي إلى افتراض الموافقة ،وىو

افتراض بسيط يسقط في حالة إقامة الدليل عمى عكس ذلك.2

وعميو ،ال يمكن لمبنك أن يتصرف إال بأمر من زبونو صاحب الحساب ،إذ ليس لو أن يقفل

الحساب إال إذا أمره صاحب الحساب بذلك ،واال ا ْعتبِ ار مخطئا في حالة تصرفو بمبادرتو الخاصة
ومن دون إعالم الزبون ،بل ومتعسفا في ذلك ،خاصة وأن المبرر الذي اتخذه لم يتم قبولو من
طرف القضاء ،مما يعني أن القفل كان من دون مبرر.
 -3غمق الحساب بنية اإلضرار بالزبون
يعتبر البنك كذلك متعسفا في قفل الحساب ،إذا قطع عالقتو بالزبون بيدف اإلضرار بو.

غير أنو ال بد من المالحظة بأنو وبما أن البنك غير ممزم بتقديم مبررات لقرار الغمق ،فإن مسألة
إثبات نيتو السيئة تجاه زبونو ستكون ميمة صعبة بالنسبة لمزبون صاحب الحساب التي تم قفمو.3
 -4مخالفة البنك التصرف النموذجي في قفل الحسابات
يكون البنك متعسفا في قفل الحساب أيضا ،إذا تصرف بطريقة تختمف عن تمك التي

يتصرف بيا بنك آخر في نفس الظروف .وفي ىذه الحالة ،ال بد من تحديد التصرف النموذجي
لمبنك أثناء غمق الحساب .4كما تثور مسؤولية البنك كذلك عندما يقوم البنك بقفل الحساب ،من
دون أن يأخذ االحتياطات التي من شأنيا أن تساعد عمى أال يكون لقرار القفل آثار سمبية عمى

الزبون.5

_ « …la réception sans protestation des relevés d’opération adressés par l’établissement teneur de
compte fait seulement présumer l’accord du client sur les éléments qui y figurent et qu’il est en mesure
d’apprécier, celui-ci conservant la faculté de rapporter la preuve contraire tant que courent les délais
» …pour le faire
2
_ ALVES Elisette, op. cit., p 01.
3
_ VEZIAN Jack, La responsabilité du banquier en droit privé français, deuxième édition, librairie
technique, Paris, 1977, p 36.
4
_ Ibid., p 36.
5
_ CHAMINAH Loullah, op. cit., p 169.
1
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ثانيا :ضرورة قفل الحساب
إذا اكتشف البنك شبية تبييض األموال ،يجد نفسو حائ ار بين ضرورة غمق الحساب ،وبين

إعادة فتحو استنادا إلى إجراءات الحق في الحساب.1

ولكن القضاء الفرنسي من جيتو اعترف بحق البنك في غمق الحساب لزبون ال يتعاون معو

في مجال مكافحة تبييض األموال ،خاصة في حالة ما إذا رفض تبرير مصدر مبالغ مالية ضخمة
قام بإيداعيا في حسابو .غير أنو ليس ممكنا التأكيد عمى أنو يحق لمبنك أن يغمق الحساب بيذه

الطريقة.

فإذا كان قانون مكافحة تبييض األموال يفرض بعض االلتزامات عمى البنك ،كااللتزام

بالتيقظ وااللتزام باإلخطار حول العمميات المشبوىة ،فإنو ال يوجد أي نص قانوني يمزم البنك بقفل

الحساب في حالة اكتشافو شبية تبييض األموال ،بعد التحري عن شخصية الزبون مثال وعن
أموالو ،أو أثناء إجراء عممية تحويل لألموال أو تنفيذ أمر بالدفع ،فعمى ىذا األساس ،يمكن أن

يكون البنك مسؤوال عن غمق الحساب.2

غير أنو بالرجوع إلى الخطوط التوجييية المتعمقة بإجراءات اليقظة في مواجية الزبائن،فإنيا

تشير إلى أنو في حالة ما إذا تمقى البنك أو المؤسسة المالية صعوبات من جية الزبون فيما يخص

تحيين المعمومات المتعمقة بيوية الزبون ،يتوجب عمى البنك أو المؤسسة المالية المعنية أن تغمق
الحساب ،وتقوم إلى جانب ذلك بإعالم صاحب الحساب ،وخمية معالجة االستعالم المالي ،والمجنة

المصرفية.3
إن الق اررات القضائية المتعمقة بالحق في الحساب نادرة جدا ،مما يجعل القرار الصادر عن

المحكمة التجارية الفرنسية الصادر في  60ديسمبر  ،5600من األىمية بما كان.

لقد تقرر قضاء ،أن الشركة التي تقدم خدمات الدفع ال يمكن ليا أن تمارس نشاطيا ىذا
من خالل حساب فتح بتعيين من بنك فرنسا ،تطبيقا ألحكام المادة  L. 312-1من القانون النقدي

والمالي الفرنسي.4

1

_ CUTAJAR Chantal, « Droit du blanchiment une ordonnance nécessaire mais à parfaire (premières
réflexions sur l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009) », Recueil DALLOZ, n° 12, 2009, p 823.
2
_ ROUTIER Richard, Obligations et responsabilités du banquier, 3ème édition, DALLOZ, Paris, 2011,
p 1062.
3
_ Banque d’Algérie, lignes directrices sur les mesures de vigilances à l’égard de la clientèle, op. cit., p
05.
4
_ T. com. Créteil, 2ème ch., 6 déc 2011, n° RG 2011F00771, SAS Macaraja c/ Crédit industriel et
commercial, note de CREDOT Francis, SAMIN Thierry, « Clôture du compte en raison des activités
exercés par le titulaire », Revue de droit bancaire et financier, n° 01, janvier- février 2012, p 24.
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قامت شركة تجارية بفتح حساب بنكي جاري لدى بنك  CIC1سنة  ،5662حيث كانت
تعمل في مجال إنشاء وتطوير وبيع البرمجيات ،وبصفة أعم ،كل نشاط تجاري مرتبط باإلعالم

اآللي ،2والذي تم غمقو من طرف البنك سنتين بعد تاريخ فتحو ،ومن دون أن يقدم المبررات التي
جعمتيا تقدم عمى اتخاذ إجراء الغمق ىذا ،بعد أن منحت لمشركة فترة اشعار تقدر ب  06يوما.
إن السبب الحقيقي الذي دفع بالبنك إلى اتخاذ قرار غمق حساب الشركة ،والذي لم تفصح

عنو ،ىو أن طبيعة وعدد العمميات المنفذة من خالل ىذا الحساب المفتوح لدى ىذا البنك ،والتي تم

تسجيميا ابتداء من شير مارس 5660قد تغير وارتفع بشكل ممحوظ.

لم تتمكن الشركة بعد ذلك من إيجاد بنك آخر يقبل أن تفتح حسابا لديو ،خاصة وأنيا في
حاجة ماسة إلى الحساب ،وىو األمر الذي جعميا تمجأ كحل أخير إلى بنك فرنسا ليعين ليا بنكا

بشكل رسمي ،فتفتح حسابا لديو ،وذلك إعماال لمفقرة الثانية من المادة  L. 312-1من التقنين النقدي

والمالي الفرنسي ،3وىي المادة التي تقابميا المادة  02مكرر  60من قانون النقد والقرض الجزائري.

من المؤكد قانونا أن لألشخاص المعنوية كما لألشخاص الطبيعية الحق في الحساب .لذلك

قام بنك فرنسا بتعيين البنك ذاتو الذي كان لمشركة حسابا مفتوحا لديو .غير أن ىذا البنك رفض أن

يفتح مجددا حسابا لديو باسم ىذه الشركة .فأمر رئيس المحكمة التجارية ،بموجب أمر مستعجل
ك المعني بفتح حساب ودائع احتراما لممادة المذكورة أعاله من القانون النقدي والمالي الفرنسي
البن ا
تحت طائمة توقيع عقوبة عميو في حالة رفضو.

كان رد البنك بأن الشركة المعنية ،والتي يفترض أن مجال نشاطيا ىو إنشاء وتطوير

البرمجيات  ،أصبحت تعمل في مجال الوساطة المالية ،وتتعامل بنوع جديد من النقود ،والذي يسمى

1

_Crédit Industriel et Commercial.
_ CREDOT Francis, SAMIN Thierry, « Clôture du compte en raison des activités exercés par le
titulaire », Revue de droit bancaire et financier, n° 01, janvier- février 2014, p 41.
3
_ Article L.312-1, alinéa 02 du code monétaire et financier français « …En cas de refus de la part de
l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un
établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix….. », op. cit.
2
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البيتكون  ،1فيي –أي الشركة -الوسيط بين البائعين والمشترين ليذا النوع من النقود االفتراضية
عبر قاعدة االنترنيت " "MtGoxالتابعة لمشركة اليابانية  ، 2Tibanne Ltdوىو النشاط الذي ترتبت
عميو حركة كبيرة لألموال في حسابيا ،مقارنة مع الحاالت العادية.

اعتبرت المحكمة التجارية في  60ديسمبر  ،5600وباالستناد خصوصا إلى تبادل

المراسالت الواضحة والخالية من أي غموض بين الشركة و  ،l’ACPبأن النشاط الممارس من

طرف الشركة يتعمق بتقديم خدمات الدفع (استنادا عمى المادة  L. 314-1 IIمن التقنين المالي
والنقدي الفرنسي) ،وىو النشاط المنظم والمؤطر بموجب نصوص قانونية وبشكل دقيق .األمر الذي
جعل قضاة الموضوع يؤيدون قرار البنك بالغمق الفوري لمحساب ،فالحق في الحساب ليس مقر ار

الستغاللو في ممارسة مثل ىذا النشاط ،3وبالتالي ال مجال لتطبيقو عمى حالة مثل ىذه.

في ردىا عمى ىذا القرار ،ارتكزت الشركة عمى مجموعة من الحجج ،وىي أن البيتكون

ليست نقودا الكترونية وانما ىي مال غير مادي وال يخضع ال لمنصوص األوروبية وال لمقوانين

الداخمية المطبقة عمى ىذا النوع من النقود ،وأن نشاطيا ال يعتبر تقديم خدمات الدفع والذي يحتاج
إلى االعتماد والمواقة عميو .وطالبت بالمقابل أن تحكم عمى البنك ألنو خرق مبدأ الحق في
الحساب البنكي ،وأن تطمب منو إعادة فتح حساب بنكي لديو باسميا ،مع منحيا فرصة االستفادة

من خدمات الصندوق بشكل مجاني.

 _1البيتكون " "le bitcoinىو شكل جديد من النقود ،رقمي وافتراضي ،وىو يسمح بالتحويل الفوري وبتكاليف منخفضة ،من
مكان إلى آخر .إن ىذا النوع من النقود مشفر ،فبعد عدة محاوالت فاشمة ،ظيرت النسخة األولى من ىذا النوع الجديد من

النقود ،وىي البيتكون  le bitcoinسنة  .5662راجع:

DELAHAYE Jean-Paul, « Le Bitcoin, première crypto-monnaie », Bulletin de la société informatique
de France, n° 4, octobre 2014, p 67. www.societe-informatique-de-france.fr/wpcontent/uploads/.../1024-4-delahaye.pdf

وعرفيا
تجدر اإلشارة إلى أنو بصدور قانون المالية لسنة  ،5608أشار المشرع إلى ما أسماه العممة االفتراضية ّ

بموجب الفقرة  65من المادة  ،005كما يمي" :العممة االفتراضية ىي تمك التي يستعمميا مستخدمو االنترنيت عبر شبكة
االنترنيت ،وىي تتميز بغياب الدعامة المادية ،كالقطع النقدية واألوراق النقدية وعمميات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية".
_ « … la société s’étant lancé dans une activité d’intermédiation pour le paiement de transactions sur
des bitcoins réalisées entre des acheteurs et des vendeurs de cette monnaie virtuelle via la plate-forme
internet « Mt Gox » : Magic the Gathring online exchange, appartenant à la société japonaise Tibanne
Ltd : CREDOT Francis, SAMIN Thierry, « Clôture du compte en raison des activités exercés par le
titulaire », Revue de droit bancaire et financier, n° 01, janvier- février 2014, op. cit,. p 41.
3
_ CREDOT Francis, SAMIN Thierry, « Clôture du compte en raison des activités exercés par le
titulaire », Revue de droit bancaire et financier, n° 01, janvier- février 2012, op. cit,. p 24.
2
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يالحظ أن ىذه الشركة تريد استغالل غموض اإلطار القانوني الذي يكتنف ىذا النوع من

 بيدف الحصول،15605  كما أشار إليو التقرير الصادر عن البنك المركزي األوروبي سنة،النقود

 من حيث أنيا ال تقدم لمستخدمييا أي ضمان فيما، إذ يظير ىذا الغموض.عمى حكم لمصمحتيا
 فيي ال يمكن أن تصنف بأنيا نقود قابمة لمتداول، وال من حيث السيولة، أي قيمتيا،يخص سعرىا
 بحيث يمكن رفض الوفاء بيا دون أن يشكل ىذا الرفض مخالفة ألحكام المادة،القانوني في فرنسا

 ألن ىذا النوع،4 وال نقود الكترونية3 وال تعتبر وسيمة دفع، من قانون العقوبات الفرنسيR.642-32
.5من النقود ال يتم إصداره مقابل إيداع األموال

 ويركز تحديدا،أصدر بنك فرنسا وثيقة يوضح فييا المخاطر المرتبطة بالنقود االفتراضية

 فإنو يتم استغالليا لمتحايل عمى القواعد، مشي ار إلى أنو بسبب طبيعتيا المجيولة،عمى البيتكون

 وجاء ىذه الوثيقة بناء عمى،6المتعمقة بمكافحة تبييض األموال واستعماليا ألغراض التبييض
.5600  سنة،7 TRACFIN التقرير الذي أصدرتو ىيئة

 ويمكن أن تتصف بأنيا، بأنيا نقود افتراضية،"تناول ىذا التقرير تعريف "البيتكون

 وىو نوع من النقود الذي لم ينشأ ال من طرف. ألنيا تتضاعف بطريقة تمقائية وآلية،""فيروسية
 واليدف من ىذه.8 بل ينشأ من طرف مجموعة من األشخاص،الدولة وال من طرف أية ىيئة نقدية

 بفضل نظام، وآمنة الوقت ذاتو،النقود االفتراضية ىو تحقيق مبادالت مباشرة وغير معروفة اليوية

 عبر، مثل الدوالر أو األورو، ويمكن إبدال البيتكون بالعمالت الصعبة.مخصص ليذا الغرض
_ Bitcoin’s legal Framework is very unclear : European Central Bank, report of European Central
Bank, virtual currency schemes, October 2012, p 44.
Available on website:https://www.ecb.europa.eu/.../virtualcurrencyschemes201210en.pd..
2
_ Article R 642-3 du code pénal français « Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des
billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 2 e classe. ». Disponible sur :
https://www.legifrance.gouv.fr
3
_ Banque de France, « les dangers liés au développement des monnaies virtuelles : l’exemple du
bitcoin »,
focus
n°
10,
5
décembre
2013,
p
01.
Disponible
sur :
https://bitcoin.fr/public/divers/docs/Banque-de-France.pdf
4
_ ROUSSILLE Myriam, « Le bitcoin : objet juridique non identifié », Revue Banque et Droit, n° 159,
janvier- février 2015, p 02.
5
_ Article L 315- 1 du code monétaire et financier français « I.-La monnaie électronique est une valeur
monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une
créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement
définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que
l'émetteur de monnaie électronique. »
6
_ Banque de France, « Les dangers liés au développement des monnaies virtuelles : l’exemple du
bitcoin », op. cit., p 01.
7
_TRACFIN, rapport d’activité 2011. Disponible sur
https://www.economie.gouv.fr/files/RAVFTracfin-09082012.pdf
8
_ Ibid., p 21.
1
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شبكة االنترنيت ،كما يمكن أن يكون عممة تدفع مقابل شراء كل ما يرغب فيو المشتري :كتب ،أو
موسيقى ،أو مالبس ،أو مواد تجميل وحتى مواد غذائية ،ويكون ذلك عبر المواقع االلكترونية التي

تقبل الوفاء عن طريقو.

ىناك أنظمة يمكن أن تجعل تتبع المعامالت شبو مستحيل ،مما يصعب ميمة التعرف

ص موقع انترنيت لبيع المخدرات ،واتخذ البيتكون كوسيمة
عمى البائعين والمشترين ،ولذلك ،خص ا
وحيدة لمدفع .وىو السبب الذي دفع بالمسؤولين بالمطالبة بتوقيف ىذا النظام عمى أساس أنو يشجع
تبييض األموال ،1ألنو كما سبقت اإلشارة ،يمكن استبدال البيتكون مقابل العمالت الصعبة فيتم
استبدال البيتكون الناتج عن تجارة المخدرات وغيرىا من األعمال اإلجرامية ،بالنقود العادية .فمجرد
ىذا التحويل يعتبر تبييضا لألموال .وىو األمر الذي حققتو السمطات األمريكية ،بأن أغمقت موقع
االنترنيت المشبوه.

بعد حوالي سنتين ،من صدور قرار المحكمة التجارية ،أصدرت محكمة استئناف باريس

قرارىا المؤيد لحكم المحكمة التجارية ،وكان ذلك في  50سبتمبر  ،5601عمى أساس أن الشركة
قد أبعدت الحق في الحساب عن غايتو األساسية ،واستغمتو بشكل تعسفي ،فالحق في الحساب لم
يوجد ألن يستعمل لممارسة ىذا النوع من النشاطات .2وىو األساس نفسو الذي استندت إليو
المحكمة التجارية في قرارىا.
إن النتيجة المتوصل إلييا ،ىي أنو إذا كان تكريس مبدأ الحق في الحساب بيدف منح

األفراد امكانية استعمال وسائل الدفع في الوفاء بمعامالتيم اليومية ،وبالتالي ال يجوز حرمان أي

أحد من ىذا الحق ،فإنو في المقابل ال يجوز استغاللو في القيام بأعمال غير مشروعة ،ألنو في
ىذه الحالة يحق لمبنك أن يغمق ىذا الحساب ،باعتباره تحول إلى وسيمة لإلضرار بالبنك ،ألن

سيتحول إلى مساىم في عمميات التبييض ،وباالقتصاد بصفة عامة ،وألن مبدأ الحق في الحساب
إنما جاء استجابة لاللتزام القانوني باستعمال وسائل الدفع في الوفاء ،عمى أمل أن يكون وسيمة

لموقاية من تبييض األموال ،ال أن يتحول إلى وسيمة تبييض.

وىو األمر الذي يؤكد عميو بعض الفقو ،حيث يرى بأن كل سوء نية من جانب صاحب
الحساب ،بأن يستغل الحساب في ارتكاب أفعال غير مشروعة ،فإنو يعتبر مبر ار جيدا لجعل البنك

_ TRACFIN, rapport d’activité 2011, op. cit,. p 23.
_ CREDOT Francis, SAMIN Thierry, « Clôture du compte en raison des activités exercés par le
titulaire », Revue de droit bancaire et financier, n° 01, janvier- février 2014, op. cit,. p 42.
1
2
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يتخذ ليس فقط قرار غمق الحساب ،وانما كذلك إعالم ىذا القرار لبقية البنوك ،تمتنع عن قبول
طمب فتح حساب لدييا في حالة تقدم ىذا الزبون المعني أماميا.1

_ VEZIAN Jack, op. cit., p 37.
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سبقت اإلشارة إلى أىمية الحساب البنكي لدى األفراد بسبب الدور الذي أصبح يمعبو في
حياتيم العممية والمينية في المجتمع ،لما يمنحو ليم من خدمات ومزايا كثيرة ال يختمف عمييا

إثنان ،ولعل ازدياد الطمب اليومي لفتح حسابات بنكية خير دليل عمى ذلك ،غير أنو في المقابل

وبقدر ىذه األىمية الواضحة التي اكتسبيا ،بقدر ما أصبح مصد ار لمكثير من األخطار واألضرار
التي تمحق البنوك من جراء استغاللو في ارتكاب الكثير من الجرائم ،وخصوصا جريمة تبييض

األموال ،إذا لم تحسن اختيار زبائنيا.

وألن فتح حساب لمعميل ال يخمو من المخاطر ،سواء بالنسبة لمبنك أو بالنسبة لمغير ،فإن
البنوك جد حريصة عمى أن توفر الحماية الالزمة لحفظ مصالحيا ومصالح زبائنيا ،من أي خطر

قد ييددىا إن وافقت بشكل متسرع عمى طمب فتح الحساب ،ناىيك عن حرصيا عمى أال تدخل في

مشاكل ىي بعيدة عنيا ،وقد تسبب قيام مسؤوليتيا تجاه الغير ،1وفي سبيل تحقيق ىذا المسعى،يقع
عمى عاتق البنوك والمؤسسات المالية التزام باليقظة في مواجية أي زبون يحتمل أن يدخل في

عالقة أعمال معيا ،2وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات التي تكفل ليا تجنب ىذه المخاطر .وعمى
ىذا األساس ،فإن التزام البنوك وحتى المؤسسات المالية باالستعالم عن الزبائن من أول االلتزامات
التي تقع عمى عاتقيا (المبحث األول) ،وذلك تحت طائمة مسؤوليتيا (المبحث الثاني).

 _1طوالبة مؤيد حسن محمد ،المرجع السابق ،ص .36
_ LE CORRE Clarisse, « Blanchiment et organismes financiers », RLDA, numéro 83, juin 2013, p
76.
2
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المبحث األول
االلتزام باالستعالم عن الزبون
يقوم التزام البنك باالستعالم كنتيجة لاللتزام األول المتمثل في التزام األفراد باستعمال وسائل

الدفع في الوفاء ،وكتدبير وقائي من تبييض األموال .فإذا أريد لموقاية من تبييض األموال أن تكون

فعالة ،فالبد أن تعمل البنوك عمى تطبيق سياسة معرفة الزبائن.1

واالستعالم ىو طمب معمومات عن شخص معين من مصادر مختمفة ،أىميا الجيات التي

يتعامل معيا ىذا الشخص ،أو ىو الجيد الذي يبدلو البنكي ،وفق ضوابط مستقرة ومفاىيم محددة
وأساليب متنوعة بيدف الحصول عمى معمومات بالشكل والحجم المناسبين.2

واذا كان موضوع االستعالم عن الزبون مبدأ أساسيا تقره جميع قوانين مكافحة تبييض

األموال في العالم ،ومن االلتزامات التي تقع عمى عاتق البنوك ،بحيث تبني عمى أساسو ثقتيا في

الزبون المستعمم عنو ،3فإنو ىناك عدة أسباب أخرى منطقية تدعو البنك إلى االستعالم عن زبائنو
والتحقق من ىوياتيم.

وأول ىذه األسباب ىو أن البنك يعتبر خط الدفاع األول ،فبما أن المبيضون يمجؤون إلى

البنوك إليداع أم واليم القذرة فييا ،ويطالبون بفتح حسابات بنكية ،توجب عمى البنك أن يستعمم عن
ىؤالء الزبائن ،وبيذا يتمكن من اكتشاف شبية التبييض ،فيقضي عمى جريمة تبييض األموال في

ميدىا .ناىيك عن أن قيام البنك بيذا الدور االستعالمي ،من شانو أن يحقق حماية سمعة البنك
حتى ال يكون ضحية العمميات غير المشروعة.

غير أنو ينبغي التنويو إلى أنو ال يوجد أي نص قانوني يفرض االستعالم عن مصدر

األموال في مرحمة إيداعيا ،ولو أن مرحمة اإليداع تعتبر أفضل مرحمة الكتشاف جريمة تبييض

األموال.

_ BERDEN Christian, op. cit., p 101.

1

 _ 2بوخرص عبد العزيز" ،االستعالم المصرفي وسيمة لمحد من المخاطر البنكية" ،مجمة البحوث والدراسات القانونية ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،جامعة محمد بوضياف ،المسيمة ،العدد الرابع ،ص .72

 _ 3غصوب عبده جميل" ،االستعالم المصرفي" ،الجديد في أعمال المصارف من الوجيتين القانونية واالقتصادية ،أعمال
المؤتمر العممي السنوي لكمية الحقوق بجامعة بيروت العربية ،الجزء األول :الجديد في التقنيات المصرفية ،منشورات الحمبي
الحقوقية ،بيروت ،لبنان 2002 ،ص .375
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ينصب االستعالم عن الزبون عمى مجموعة من العناصر التي من شأنيا أن تعطي صورة
واضحة عن الزبون طالب فتح الحساب (المطمب الثاني) ،ولكن بداية ينبغي التعرف عمى مفيوم

الزبون (المطمب األول).

المطمب األول
مفيوم الزبون
يحرص البنك أشد الحرص عمى التحقق من ىوية الزبون ،وذلك بيدف تضييق دائرة

األشخاص الذين يمكن أن يضع ثقتو فييم ،خصوصا وأن العالقة التي تربط البنك بزبائنو تقوم

عمى االعتبار الشخصي ،فإذا أحسن اختيار زبائنو فإن ىذا األمر سينعكس إيجابا عمى نشاطو
المصرفي ،ولكن يجدر التساؤل عن المقصود بالزبون ،خصوصا في ظل االختالف الموجود بين

الفقياء ،وحتى في القضاء حول تحديد مفيوم الزبون ،حيث ىناك آراء فقيية وقضائية تميل إلى
األخذ باالتجاه الموسع لمفيوم الزبون ،غير أنو ىناك آراء أخرى ،فقيية وقضائية كذلك تعتمد

االتجاه المضيق ليذا المفيوم ،ولكل من االتجاىين ما يبرره ،ثم إن القانون الجزائري لو موقفو

الخاص ،لذلك سيتم الوقوف عمى كل ىذه المواقف ،بداية بالموقف الفقيي (الفرع األول) ،ثم

الموقف القضائي (الفرع الثاني) ،إلى جانب ضرورة توضيح موقف القانون الجزائري من ىذه الفكرة
(الفرع الثالث).
الفرع األول
موقف الفقو من فكرة الزبون
اتخذ الفقو موقفين مختمفين حول مفيوم الزبون ،فبينما اتجو أحدىما إلى االتجاه الموسع
لفكرة الزبون (أوال) ،استقر الثاني عند االتجاه المضيق لفكرة الزبون (ثانيا) ،ويبقى لكل واحد من

ىذين االتجاىين ما يبرر اتخاذه موقفو ذاك.

أوال :االتجاه الفقيي الموسع لفكرة الزبون
يرى جانب من الفقو أن الزبون ىو كل من يتعامل بإرادتو مع البنك ولو بصورة غير

مباشرة ،بغض النظر عن نوع وظروف التعامل ،وال يشترط ىذا االتجاه اتصال الشخص بالبنك

بصورة متكررة ومستمرة ،1وال يشترط وجود تعامل سابق ،2فيكتسب الشخص صفة الزبون منذ أول
 _1ارتباس نذير ،المرجع السابق ،ص .65

 _2أبو عمر محمد عبد الودود عبد الحفيظ ،المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي ،دراسة مقارنة ،دار وائل لمطباعة
والنشر ،األردن ،1999 ،ص .62
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عممية يجرييا مع البنك ،1وعميو ،يعتبر زبونا لمبنك كل من يتقدم لو الستالم حوالة أو خصم ،2أو
لتحويل مبمغ من المال ،كما يعتبر زبونا لمبنك المظير لو األخير الذي يتقدم إليو لقبض قيمة
الشيك الذي يحممو.3

ويبرر الفقو موقفو ىذا بأنو من خالل اعتبار المستفيد من الشيك الذي سحب من شخص

آخر ،في مصاف الزبون ،يمكن وبواسطة ىذا الشخص كشف ىوية الزبون الحقيقي ،والذي ىو
ساحب الشيك ،وقد يكون مشبوىا.4

كما يعتبر زبونا ،الشخص الذي يمجأ إلى البنك لقبض أو تحويل شيك صدر عنو حتى ولو

لم يكن لجوؤه قد حصل بمبادرة شخصية ،إذ يعتبر أنو قد قبل ضمنيا اختيار ىذا البنك ،5فالعبرة
ىنا تكون بالتعامل بين البنك والطرف اآلخر الذي يتعامل معو ،فإذا لم يتم التعامل ال يكتسب

الشخص صفة الزبون ،6حتى ولو كان الشخص يريد بمحض إرادتو اكتساب ىذه الصفة.

كما ويشترط وفقا ليذا االتجاه الموسع ،وحتى يكتسب الشخص صفة الزبون ،أن يكون

التعامل بإرادة وموافقة البنك ،فال يعتبر زبونا من ارتكب سرقة في البنك أو سحب شيكا بدون
رصيد عمى البنك ،حتى ولو كان من زبائنو القدامى.7

يعاب عمى ىذا االتجاه الموسع ،أنو ال يمكن اعتبار الشخص الذي يتعامل مع البنك

بصورة عرضية بأنو زبونا ،ألن إرادتو لم تتجو إلقامة تعامل مع البنك وانما لمحصول عمى خدمة

فقط ،فالبنوك ال تعتبر زبونا من يدخميا من أجل مجرد قبض قيمة شيك.
ثانيا :االتجاه الفقيي المضيق لفكرة الزبون

ذىب فريق آخر من الفقو إلى تبني المفيوم الضيق لفكرة الزبون ،آخذا في ذلك بمعيار

الديمومة واالستم اررية في العالقات بين البنك والشخص الذي يتعامل معو ،وعميو ،وألجل أن

 _1خالد سميمان ،تبييض األموال ،جريمة بال حدود ،دراسة مقارنة ،المؤسسة الحديثة لمكتاب ،طرابمس ،لبنان .71 ،2004
 _2أبو عمر محمد عبد الودود ،المرجع السابق ،ص .62

 _3ياسين محمد يوسف ،القانون المصرفي النقدي ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،2007 ،ص .114

 _4مغبغب نعيم ،السرية المصرفية ،دراسة في القانون المقارن :بمجيكا ،فرنسا ،الموكسمبورغ ،سويس ار ولبنان ،بدون دار
نشر ،بدون بمد نشر ،1996 ،ص .144

 _5خالد سميمان ،المرجع السابق ،ص .ص .72 -71
 _6مغبغب نعيم ،المرجع السابق ،ص .143
 _7خالد سميمان ،المرجع السابق ،ص .71
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يكتسب الشخص صفة الزبون لدى البنك ،فإنو يجب أن تكون عالقتو بو دائمة ومستمرة 1.فالزبائن
ىم األشخاص الذين يتواصمون مع البنك بيدف إجراء عمميات ذات طبيعة بنكية ،مما يعني أن

صفة الزبون ىذه ال تكتسب إال من خالل إبرام اتفاق بين البنك والشخص الذي يتعامل معو أي
زبونو ،وىذا بغض النظر عن طبيعتو أو عن جنسيتو.2

ولكن يترتب عمى األخذ بيذا المعيار أن يكون من المبالغ فيو اعتبار السائح الذي يمجأ

لمبنك لمجرد صرف شيك سياحي أو لتبديل النقود ،زبونا باالستناد إلى ىذه العممية الوحيدة فقط.3

والى جانب معيار الديمومة واالستم اررية ،يأخذ الفقو المضيق لفكرة الزبون بمعيار اإلرادة

أي أن يجري اختيار البنك من طرف الشخص بحرية تامة ،4ويقول بأنو ال يعتبر زبونا حامل

الشيك الذي يتوجو لمبنك لصرفو ،ألن إرادة حامل الشيك في ىذه الحالة لم تتجو إلى الدخول في

عالقة مع البنك المسحوب عميو ،بل يجب أن يكون لجوء الشخص إلى البنك بإرادتو ىو ،سواء

أكانت ىذه اإلرادة صريحة أو كانت ضمنية ،ويجب أن يكون البنك ىو اآلخر موافقا عمى ىذا

التعامل.5

ويترتب عمى األخذ بيذا الرأي أن الزبون ىو كل شخص يمجأ بإرادتو إلى البنك لطمب

االستفادة من الخدمات التي يقدميا ،دون ذلك الذي يتقدم إلى البنك لقبض حواالت صادرة باسمو
عن الدولة أو عن إحدى المؤسسات العامة التي فوضت ىذا البنك بدفعيا ،وذلك النتفاء عنصر
اإلرادة .وعميو والكتساب صفة الزبون ال بد أن يكون البنك قد وافق عمى العممية المصرفية ،مما

يعني أنو ال يمكن منح صفة الزبون مع ما تحممو من منافع لألشخاص الذين يتعاممون مع البنك

دون موافقتو .6وىو األمر الذي يفسر عدم امكانية أن يكتسب الشخص صفة الزبون عندما يرفض
البنك التعامل معو ،فال يعتبر زبونا من يدخل البنك بيدف االعتداء عميو بسرقة أموالو.7

 _1أبو عمر محمد عبد الودود عبد الحفيظ ،المرجع السابق ،ص .62
2

_ LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, Le secret bancaire, édition Revue Banque, France, 2013, p
28.

 _3خالد سميمان ،المرجع السابق ،ص 72

 _4مغبغب نعيم ،المرجع السابق ،ص .144

 _5أبو عمر محمد عبد الودود عبد الحفيظ ،المرجع السابق ،ص .63-62

 _6ياسين محمد يوسف ،المرجع السابق ،ص .114
 _7أرتباس نذير ،المرجع السابق ،ص .67
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ما يؤخذ عمى ىذا االتجاه ،أنو بالغ كثي ار في عدم إطالق وصف الزبون إال عمى األشخاص
الذين يكون ليم تعامل سابق ومستمر مع البنك.
الفرع الثاني
موقف القضاء من فكرة الزبون
عمى غرار الفقو ،أخذ القضاء موقفين متباينين فيما يخص مسألة مفيوم الزبون ،حيث
جاءت بعض الق اررات القضائية مؤيدة لفكرة األخذ بالمفيوم الموسع لمزبون (أوال) ،في حين جاء

البعض اآلخر مؤيدا لممفيوم المضيق لمزبون (ثانيا).

أوال :االتجاه القضائي الموسع لفكرة الزبون
لقد تبنى القضاء الفرنسي المفيوم الموسع لفكرة الزبون ،ويظير ذلك من خالل مجموعة من

األحكام والق اررات القضائية الصادرة في ىذا الشأن كما يمي:

صدر قرار قضائي عن محكمة استئناف باريس بتاريخ > 8مارس < ،8?9يقر بمسؤولية
البنك الذي دفع شيكا مسط ار لحاممو ،بعد أن قدم ىذا األخير بطاقة رمادية خالية من صورة
فوتوغرافية لو ،وال تحمل أي توقيع ،فمم يتحقق البنك من ىويتو ،فأصرت محكمة االستئناف في

قرارىا عمى ضرورة التحقق من ىوية حامل الشيك دون أن تحدد ما إذا كان من الواجب فتح
حساب مع البنك ،أو وجود عالقات أعمال سابقة.1

وأقرت محكمة ليون المدنية في قرارىا الصادر في  18ديسمبر > ،8?:بأن صفة الزبون

تطمق عمى كل شخص ،عرف من طرف البنك ،سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو كان بطريقة

غير مباشرة .وقد حصمت معرفة البنك بالزبون ،في القضية التي صدر بشأنيا ىذا الحكم ،عندما
استقبل البنك حامل الشيك المسطر بواسطة أحد مستخدميو القدامى.
كما أىمل حكم محكمة االستئناف في أميان ،والمؤرخ في > 8مارس  ،8?<9معيار

األسبقية واالستم اررية في العالقات ،لصالح المعيار الناتج عن معرفة حامل الشيك من طرف
البنك ،بمعنى أنو يكفي لمبنك أن يتعرف عمى حامل الشيك ليعتبره زبونا لديو ،وال يشترط ال
األسبقية في العالقات وال استمرارىا.2

 _1مغبغب نعيم ،المرجع السابق ،ص .ص .140 -139
 _2المرجع نفسو ،ص .140

- 108 -

الفصل الثاني :االلتزام باليقظة عند فتح حساب

الباب األول

وقد جاء في قرار قضائي رقم  ;18صادر بتاريخ  89نوفمبر  8?=8ما يمي" :وحيث أن
العمم واالجتياد في لبنان اعتبر أن كل من يتصل بالمصرف اتصاال مباش ار ولو لعممية واحدة ولو

لم يختر ىذا المصرف بالذات ،زبونا يقتضي كتمان العمميات المصرفية التي يقوم بيا ،ويكتسب

بالتالي صفة الزبون منذ أول عممية يجرييا مع المصرف ،وىكذا يعتبر زبونا من يتقدم من
المصرف لقبض تحويل أو مبمغ مودع في المصرف أو لقبض شيك يمثل مبمغا في ىذا

المصرف".1

يالحظ من خالل ىذه الق اررات القضائية أنو حتى يعتبر الشخص زبونا ،فإنو ليس من
الضروري أن تكون ىناك عالقات سابقة بينو وبين البنك أتاحت معرفتو .وقد سعى القضاء من
خالل اعتماده االتجاه الموسع لمفيوم الزبون ،إلى تحقيق اعتبارات عممية ،بحيث يجعل وصف
الزبون يشمل أكبر عدد من المتعاممين مع البنك ،حتى يشتمل العقاب أكبر عدد من المتعاممين

الذين يخالفون قواعد وأحكام القانون المصرفي.2

ثانيا :االتجاه القضائي المضيق لفكرة الزبون
اشترط االجتياد القضائي وجود عالقات سابقة ومستقرة بين البنك وبين المتعامل معو

العتبار ىذا األخير زبونا لو ،وحسب ىذا االتجاه ،فإن الشخص الذي يتقدم ألول مرة إلى البنك ،ال
يكتسب صفة الزبون بالنسبة ليذا البنك بمجرد قيامو بعممية مصرفية عارضة لم تتم بملء إرادتو
واختياره .وبالتالي ال يجوز بأي شكل من األشكال إضفاء صفة زبون البنك مع ما يترتب عمى ذلك

من حقوق ،عمى أشخاص حصمت ليم معامالت مع ىذا البنك بدون وجو حق باستعمال طرق
ممتوية وغير شريفة ،كالسرقة أو االحتيال ،إذ ال يمكن اعتبار سارق الشيك من زبائن البنك ومن

المتعاممين معو.3

لقد أقرت محكمة االستئناف الفرنسية ب"ليون" في قرارىا الصادر بتاريخ  18مارس 8?;1
أنو يجب أن يؤخذ بعين االعتبار األسبقية في العامل بين البنك وبين الشخص ،ليعتبر ىذا األخير
زبونا لمبنك ،مما يستبعد إمكانية اكتساب صفة الزبون من قبل صاحب الحساب العابر.4

 _1أبو عمر محمد عبد الودود عبد الحفيظ ،المرجع السابق ،ص .62-61
 _2أرتباس نذير ،المرجع السابق ،ص .66

 _3ياسين محمد يوسف ،المرجع السابق ،ص .ص .115 -114
 _4أرتباس نذير ،المرجع السابق ،ص .67
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كما قررت محكمة السين في قرارىا الصادر بتاريخ  19نوفمبر  ،8?;:أن تطمق وصف
الزبون عمى حامل الشيك المسطر ،بعد أن قام بعدة عمميات عمى الصندوق ،ولكن ليس لديو

حساب لدى ذلك البنك ،ولكن في المقابل كان معروفا شخصيا من قبل مدير الفرع منذ عدة

سنوات ،1أي أن محكمة السين لم تعتد بوجود حساب ،ولكن أخذت العالقات السابقة التي نشأت
نتيجة إجراء عمميات عمى الصندوق بعين االعتبار وكيفتيا عمى أنيا عالقات سابقة ،باإلضافة

إلى المعرفة السابقة التي كانت بين حامل الشيك المسطر وبين مدير فرع البنك.

كما صدر قرار قضائي أخر بتاريخ  88ماي >;? ،8يؤكد عمى أن المعيار المعتمد في

تحديد مفيوم الزبون ىو معيار األسبقية واالستمرار في عالقة العمل القائمة بين البنك والزبون.2
الفرع الثالث
موقف التشريع من فكرة الزبون

ينبغي التعرف عمى الموقف الذي اتخذه التشريع من مفيوم الزبون ،والبحث فيما إذا كان قد

ضيق نطاق مفيوم الزبون ،أم توسع فيو ،واألكيد أن اتخاذه لموقف محدد لو ما يبرره.

من خالل تصفح أحكام القانون المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب
يالحظ أن المشرع لم يقدم تعريفا محددا لمصطمح "الزبون" ،عمى خالف بعض المصطمحات

األخرى ،3غير أن األمر مختمف بالعودة إلى الفقرة الثانية من المادة  1:من النظام رقم 19-88

4

التي تنص عمى أنو:

 _1مغبغب نعيم ،المرجع السابق ،ص .140

 _2ناصيف إلياس ،الموسوعة التجارية الشاممة ،الجزء الثالث :عمميات المصارف ،عويدات لمنشر والطباعة ،بيروت،لبنان

 ،1999ص .283

 _3تطرق المشرع من خالل نص المادة  04من القانون رقم  ،01-05لمفيوم كل من :األموال ،جريمة أصمية ،الخاضعون
المؤسسة المالية ،المؤسسات والمين غير المالية ،اإلرىابي ،منظمة إرىابية ،شخص معرض سياسيا ،الييئة المتخصصة
السمطات المختصة ،التجميد و/أو الحجز ،المستفيد الحقيقي .وىذه المادة قد تم تعديميا بموجب المادة  02من أمر رقم

 ،02-12مؤرخ في  13فيفري  ،2012يعدل ويتمم قانون رقم  ،01-05مؤرخ في  06فيفري  ،2005يتعمق بالوقاية من
تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما ،جريدة رسمية عدد  ،08مؤرخة في  15فيفري .2012

 _4نظام رقم  ،03-12مؤرخ في  28نوفمبر  ،2012يتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما
جريدة رسمية عدد  ،12مؤرخة في  27فيفري .2013
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"يقصد في مفيوم ىذا النظام بمصطمح "زبون" ما يأتي:
 كل شخص أو ىيئة تمتمك حسابا لدى مصرف أو المصالح المالية لبريد الجزائر ،أو يتمفتح حساب باسمو (الصاحب الفعمي لمحساب)

 -كل مستفيد فعمي من حسابTout bénéficiaire effectif d’un compte .

 المستفيدين من المعامالت التي ينجزىا وسيطا أو وسطاء محترفون. -الزبائن غير االعتياديين.

 -الوكالء والوسطاء الذين يعممون لحساب الغير.

 كل شخص أو ىيئة شريكة في معاممة مالية تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالية أوالمصالح المالية لبريد الجزائر.

باالطالع عمى النص المذكور أعاله ،يالحظ أن النظام جعل وصف الزبون يطمق عمى

عدة أصناف من األشخاص.

كما أنو إنو بالرجوع إلى نص المادة الرابعة من النظام السابق المتعمق بالوقاية من تبييض

األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما والممغى ،1يالحظ أنو ىناك تطابق بين النصين ،والفرق فقط
يكمن في اإلضافة التي جاء بيا النظام الصادر سنة  8188والتي تتعمق ب "المستفيد الفعمي"
الذي أضافو إلى مفيوم الزبون والذي يجب التحري عنو .ىذا من جية.

من جية أخرى ،فإن التوسع في تحديد مفيوم الزبون عمى النحو المذكور أعاله ،ناىيك

عن إدراج الزبون غير االعتيادي في القائمة المذكورة أعاله يوضح أن المنظم البنكي قد اعتمد
االتجاه الموسع لمفيوم الزبون ،مما يدل عمى نيتو في أن تشمل إجراءات اليقظة أكبر عدد ممكن

من األشخاص والذين يعتبرون زبائن لدى البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمين غير

المالية -حسب المشرع الجزائري ،-وبالتحديد إجراءات التحقق من ىوياتيم أثناء فتح حسابات أو

 _1المادة  04من النظام رقم  ،05-05المؤرخ في مؤرخ في  15ديسمبر  ،2005يتعمق بالوقاية من تبييض األموال
وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما ،جريدة رسمية عدد  ،26مؤرخة في  23أفريل ( ،2006ممغى).... ":كل شخص أو كيان
صاحب حساب لدى البنك أو الذي يتم فتح حساب باسمو.

المستفيدين من العمميات التي ينجزىا الوسطاء المحترفون.
الزبائن غير االعتياديين.
الوكالء والوسطاء الذين يعممون لحساب الغير.

كل شخص أو كيان مشترك في عممية مالية تنفذ من قبل وسيط بنك أو مؤسسة مالية أو المصالح المالية لبريد الجزائر".
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حتى اثناء تقدم أحدىم إلجراء عممية أمام البنك أو المؤسسة المالية .وعميو البد من توضيح
المقصود بكل صنف من أصناف ىؤالء األشخاص الذي اعتبروا زبائن في نظر المنظم البنكي.
أوال :كل شخص يفتح حسابا باسمو
عبر المنظم البنكي عن ىذه الفئة من الزبائن بالعبارة التالية" :كل شخص أو ىيئة تمتمك

حسابا لدى مصرف أو المصالح المالية لبريد الجزائر ،أو يتم فتح حساب باسمو (الصاحب الفعمي
لمحساب)"
يوحي االطالع األول عمى ىذه العبارة التي تتصف بعدم الدقة من حيث الصياغة ،أن

ىناك نوعين من الزبائن ،وىما:

كل شخص أو ىيئة تمتمك حسابا لدى مصرف أو المصالح المالية لبريد الجزائر.من يتم فتح حساب باسمو (الصاحب الفعمي لمحساب)وىذا عمى أساس أن حرف العطف "أو" يفيد التخيير أو الترتيب.
غير أن الحقيقة غير ذلك ،فالمقصود ىنا ىو نوع واحد من الزبائن ،وىو كل شخص يممك

حسابا مفتوحا باسمو لدى بنك أو لدى المصالح المالية لبريد الجزائر ،وىو صاحب الحساب ،والذي
يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا ،وىذا ما يفيم من عبارة "كل شخص أو ىيئة" ،فالييئة

ىنا إنما المقصود منيا الشخص المعنوي.

واذا تم فتح حساب باسم عدة أشخاص ،أي حساب مشترك بين شريكين أو أكثر ،فإنو في
ىذه الحالة يعتبر ىؤالء الشركاء في الحساب زبائن ،ويجدر بالبنك االستعالم عن ىوية كل واحد

منيم.

وبما أن الحساب مفتوح باسم شخص معين ،سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا ،واصبح

ىذا الشخص زبونا لدى البنك ،أو لدى المصالح المالية لبريد الجزائر ،فإن المقصود كذلك ىنا ىو

الزبون االعتيادي ،والذي يتوجب تمييزه عن الزبون غير االعتيادي ،أو كما يسمى بالزبون العابر.

ولكن ،رغم أن المشرع أورد تعريفات لمعديد من المصطمحات ،ولو أنو ليس من ميمتو

وضع التعريفات وانما إيراد األحكام ،إال أنو لم يوضح ال مفيوم الزبون االعتيادي وال مفيوم الزبون

العابر.
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غير أنو وتطبيقا لنص المادة = 8من النظام المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل

اإلرىاب ومكافحتيما ،1أصدر بنك الجزائر وىو متأخر في ذلك ،خطوطا توجييية حول تدابير
اليقظة في مواجية الزبائن ،2والتي أوردت تعريفا لكل من الزبون االعتيادي والزبون العابر أو غير

االعتيادي.
 -1الزبون الدائم.
الزبون الدائم ىو ذلك الزبون الذي يدخل في عالقة أعمال مع أحد الييئات الخاضعة

3

ويكون ذلك في حاليتين ،وىما:
أ -حالة وجود عقد:
عندما يكون ىناك عقد بين إحدى الجيات الخاضعة وبين الزبون الذي يحصل عمى

خدمات تمك الجيات ،والذي بموجبو ينفذ عمميات متواصمة بين طرفيو ،أو ينشأ التزامات متواصمة
لكمييما.
ب -حالة انعدام العقد:
إن عالقة األعمال تنشأ كذلك حتى عند غياب عقد بين الزبون وبين إحدى الييئات

الخاضعة ،ويتحقق األمر عندما يستفيد الزبون وبطريقة منتظمة من تدخل البنك أو إحدى الييئات

الخاضعة بيدف تنفيذ عدة عمميات متتابعة ،أو عندما يتم تنفيذ عممية مستمرة.

وعميو ،فإن غياب عقد رسمي بين الزبون وبين البنك ال يعد معيا ار كافيا ألن تتحول العالقة

إلى عالقة عابرة وبالتالي إطالق وصف الزبون العابر عمى ىذا الزبون الذي ال يرتبط مع البنك
 _1تنص المادة  27من النظام رقم  ،03 -12عمى أنو "تصدر المجنة المصرفية وبنك الجزائر عند االقتضاء ،خطوطا

توجييية ويضمن ان عودة المعمومة من أجل تطبيق اإلجراءات الوطنية في مجال الوقاية ومكافحة تبييض األموال وتمويل
اإلرىاب" ،المرجع السابق.
_ Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op. cit., p
03.
2

وقد جاءت ىذه الخطوط التوجييية بيدف توضيح تدبير التيقظ في مواجية الزبائن ،التي تمتزم بيا البنوك
والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ،تطبيقا أحكام القانون رقم  01 -05المتعمق بالوقاية من تبييض األموال
وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما بشكل واضح ،وذلك باالستناد لما نصت عميو المادة  27من النظام رقم  03 -12المتعمق

بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما.

 _3لقد حددت الخطوط التوجييية المتعمقة بتدابير اليقظة في مواجية الزبائن الجيات الخاضعة بكل من البنوك والمؤسسات
المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ،وذلك ألن ىذه الخطوط التوجييية صادرة عن بنك الجزائر ،وتطبق عمى الييئات

الخاضعة لرقابة المجة المصرفية.
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بعقد .وبالتالي ،يمكن القول بأن "المدة" ،والتي تنشأ عنيا صفة االستم اررية ،ىي العنصر المميز
لعالقة التعامل ،ألنو كما ىو مالحظ ،فإن مفيوميا متوفر حتى مع غياب العقد ،طالما أن أحد

الييئات المالية ،تدخل و"بطريقة منتظمة" في عالقة تجارية أو مينية مع الزبون أي أن "العممية
تتخذ طابع االستم اررية".
وعميو ،يمكن القول بأن عالقة األعمال أوسع وأعم من العالقة العقدية التي تجمع ما بين

البنك وبين الزبون ،كما أن العالقة التعاقدية تنشأ انطالقا من عالقة األعمال .إذ أن عالقة

األعمال تقوم قبل إبرام أي التزام تعاقدي بين الطرفين ،1وقد تصدى القانون النقدي والمالي الفرنسي

لمفيوم عالقة األعمال ،2في المادة  L.561-2-1منو ،بأنيا تمك العالقة المينية أو التجارية مع
الزبون ،ويدخل في إطار ىذه العالقة عند االقتضاء المستفيد الفعمي.3

مع اإلشارة كذلك إلى أن الزبون ىنا ال يقصد بو فقط الزبون الذي يدخل معو البنك في

عالقة ،وانما كذلك المستفيد الفعمي ،4والذي سيتم التطرق إليو في العنصر الالحق.
 -2الزبون غير االعتيادي

الزبون غير االعتيادي ،أو الزبون العابر  ،ىو ذلك الزبون الذي ينفذ عممية حالة ،سواء

تمت ىذه العممية مرة واحدة ،أو تمت في عدة عمميات مرتبطة مع بعضيا البعض .ويتعمق األمر

من الناحية العممية بالزبون العابر ،5الذي ال يطمب تدخل الييئة الخاضعة بشكل منتظم .ويتعمق
األمر في حاالت أخرى ،بعدة عمميات مرتبطة فيما بينيا ،والتي يمكن إنجازىا من خالل عممية

واحدة ،6وكمثال عمى ىذه الحالة األخيرة ،أن يتقدم شخص أمام بنك إلجراء عمميات الصرف
اليدوي ،في مدة قصيرة ،في إطار عطمة ،وذلك بيدف سد احتياجاتو خالل تمك العطمة.
_ Al QALLAF Eqbal, Les obligations des professionnels dans la lutte contre le blanchiment d’argent :
étude comparée entre les droits français et koweitien, THÈSE Pour l'obtention du grade de
DOCTEUR, École doctorale : Droit et science politique, Secteur de recherche : Droit, UNIVERSITÉ
DE POITIERS, soutenue le 11 février 2013, p 84.
2
_ La relation d’affaire.
3
_ Article L561- 2 du code monétaire et financier français « Pour l'application du présent chapitre, la
notion de relation d'affaires s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et
inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif », op. cit.
4
_ DECOCQ Georges, GERARD Yves, MOREL-MAROGET Juliette, op. cit., p 124.
5
_ Le client de passage.
1

 _6وىو التعريف نفسو الذي جاء بو المرسوم المتعمق بالوقاية من تبييض األموال المعدل لمتقنين النقدي والمالي الفرنسي
في الجانب التنظيمي منو:

« Le client occasionnel est toute personne qui s’adresse à une personne assujettie dans le but exclusif
de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou la réalisation d’une telle opération ou de
plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. » : Article r 561-10 du code monétaire et
financier français, op. cit.
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ويعود لمييئة الخاضعة التمييز بين الزبون ،والذي في إطار عطمة سياحية ،يتقدم عدة مرات
وبشكل متكرر أمام نفس البنك مثال ،وبين ذلك الزبون الذي يتعمد تجزئة العمميات أمامو بيدف
التيرب من اإلجراءات التي تتخذىا البنوك والمصالح المالية لبريد الجزائر في إطار الوقاية من

تبييض األموال.1

فالزبون غير االعتيادي أو الزبون العابر ،ىو ذلك الشخص الذي ليس لو حساب أو

عالقات قائمة ودائمة مع البنك ويتقدم لطمب خدمة ما ،أو إلجراء عممية أو صفقة مع البنك ،مثل
تبديل العمالت أو إجراء تحويل مصرفي لمخارج أو استئجار خزائن حديدية وغيرىا من الخدمات

البنكية.2

ثانيا :المستفيد الفعمي.
يعتبر المستفيد الفعمي مصطمحا يتوجب الوقوف عنده من عدة زوايا ،وذلك بغية توضيح

المقصود منو.

 -1النصوص القانونية التي تتضمن إشارة إلى المستفيد الفعمي.
تجدر اإلشارة إلى أن مصطمح "المستفيد الفعمي" قد أشار إليو المنظم البنكي في النظام

المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،3أما في قانون الوقاية من تبييض األموال

ومكافحتيما ،فإنو يستعمل مصطمحا آخر وىو "المستفيد الحقيقي" .4غير أنو بالرجوع إلى ىذين

النصين ،سواء في قانون الوقاية من تبييض األموال أو في النظام المتعمق بالوقاية من تبييض

األموال وتمويل اإلرىاب ،في صيغتييما الفرنسيتين ،يكتشف أن المشرع يستعمل مصطمحا واحدا

وىو " "le bénéficiaire effectifومن ىنا يستنتج أن المقصود في كمتا الحالتين ىو المستفيد
الفعمي كترجمة موحدة لممصطمح بالمغة الفرنسية.

_ Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op. cit., p
04.
1

 _2لعوارم وىيبة" ،التدابير الوقائية لمكافحة جريمة تبييض األموال :دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية ،التشريع الجزائري
والتشريع الفرنسي" ،المجمة األكاديمية لمبحث القانوني ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية
المجمد  ،06العدد  ،2012 ،02ص .173

راجع أيضا :حجازي عبد الفتاح بيومي ،جريمة غسيل األموال بين الوسائط االلكترونية ونصوص التشريع ،دار

الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2005 ،ص .210

 _3المادة  02/04من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.

 _4المادة  12 -04من القانون رقم  ،01 -05المعدلة والمتممة بالمادة  04من أمر رقم  ،02 -12المرجع السابق.
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والمستفيد الفعمي أو الحقيقي حسب تعبير المشرع ،ىو الشخص أو األشخاص الطبيعيون
الذين يمارسون سيطرة فعمية عمى الزبون و/أو الشخص الذي تتم العمميات نيابة عنو ،كما يتضمن

أيضا األشخاص الذين يمارسون سيطرة فعمية نيائية عمى شخص معنوي .1وىذا التعريف 2جاء
متقاربا مع التعريف الذي ورد في التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي.3
 -2الشكل القانوني الذي يأخذه المستفيد الفعمي:
ىو:

باالستناد لمتعريف التشريعي لممستفيد الفعمي ،يمكن االستنتاج مبدئيا أن المستفيد الفعمي

 الشخص أو األشخاص الطبيعيون الذين يمارسون سيطرة فعمية عمى الزبون. األشخاص الذين يمارسون سيطرة فعمية نيائية عمى شخص معنوي.ولكن المالحظ أنو بالنسبة لمعبارة التالية " :و/أو الشخص الذي تتم العمميات نيابة عنو"
الواردة في المادة  1:من قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب المعدل والمتمم ،والتي
تقابميا في المغة الفرنسية عبارة et/ou le personne pour laquelle une transaction est

 ،effectuéeفإن مضمونيا -وحسب موقعيا في الجممة -غير واضح ،لذلك يطرح تساؤل حول ما
إذا كان المشرع يقصد بيا المستفيد الفعمي أو يقصد بيا الزبون؟

إن الغموض الذي يعتري مفيوم المستفيد الفعمي في التشريع الجزائري يؤدي بالضرورة إلى

البحث عن ىذا المفيوم لمحاولة توضيحو بالمجوء إلى التشريع الفرنسي.

 _1المادة  12 -04من القانون رقم  01-05المعدلة والمتممة بالمادة  02من أمر رقم " 02-12المستفيد الحقيقي:
الشخص أو األشخاص الطبيعيون الذين يممكون أو يمارسون سيطرة فعمية عمى الزبون و /أو الشخص الذي تتم العمميات

نيابة عنو كما يتضمن أيضا األشخاص الذين يمارسون سيطرة فعمية نيائية عمى شخص معنوي" ،المرجع السابق.
_ Article 04-12 de la loi n 05-01, modifié par l’article 02 de la l’ordonnance n 12-02 du 13 février
2012, modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 06 février 2005, relative à la prévention et à la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, journal officiel de la république
algérienne démocratique populaire n° 08 du 15 février 2012. « Bénéficiaire effectif : la ou les
personnes physiques qui, in fine, possèdent ou exercent un contrôle sur le client et/ou la personne pour
laquelle une transaction est effectuée. Il comprend également les personnes qui exercent en dernier
» ressort un contrôle effectif sur une personne morale.
3
_ L’expression bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui en dernier lieu
possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération
est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif
sur une personne morale ou une construction juridique : Voir : Groupe d’Action Financière, normes
internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la
prolifération, les recommandations du GAFI, février 2012, Mises à jour en février 2016. Disponible
sur : www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/recommandations-gafi.html
2
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 في الجانب، فإنو يعرف المستفيد الفعمي،وباالطالع عمى التقنين النقدي والمالي الفرنسي

 يستنتج أن المستفيد، فمن خالل ىذين النصين. كذلك2 وفي الجانب التنظيمي منو،1التشريعي

:الفعمي ىو

L561-2  لدى أحد الييئات المذكورة في المادة3 كل شخص طبيعي يسيطر عمى الزبون-

 ما أسماىا المشرع، وما يقابميا في النصوص الجزائرية،من التقنين النقدي والمالي الفرنسي

 وكل ىذه، وىي المؤسسات المالية والمؤسسات والمين غير المالية4"الجزائري ب"الخاضعون
.المؤسسات ممزمة بالقيام باإلخطار بالشبية

. كل شخص طبيعي تمت عممية لمصمحتو-

_ Article L561-2-2 du code monétaire et financier français « pour l’application du présent chapitre, le
bénéficiaire effectif s’entends de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le
client ou celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée », op. cit.
2
_ Article r561-1 du code monétaire et financier français « Lorsque le client d'une des personnes
mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou
les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou
des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les
organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses
associés », op. cit.
Article r561-2 du CMF « Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un
organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les
personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou
actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de
direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la
société de gestion de portefeuille le représentant ».
Article r561-3 du CMF « Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une
personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client
intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un
droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui
satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant
désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne
morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique
comparable relevant d'un droit étranger ; 2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal
duquel la personne morale,
la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a
produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été
désignées ; 3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale,
de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ; 4° Elles ont
la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du
livre III du code civil ».
3
_ PETITPREZ Michel, « L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) précise la notion de bénéficiaire
effectif », novembre 2011, p 01. Disponible sur : http://www.lutte-antiblanchiment.com
1

. المرجع السابق،02-12  من أمر رقم02  المعدلة بالمادة،01-05  من القانون رقم02 _ المادة4
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إن المستفيد الفعمي يجب أن يكون شخصا طبيعيا ،1وىذا ما لم يقره المشرع الجزائري في
النص القانوني الذي يتطرق فيو لتعريف المستفيد الفعمي ،حين اإلشارة إلى األشخاص الذين
يمارسون سيطرة فعمية نيائية عمى شخص معنوي ،وذلك عمى عكس ما تنص عميو التوصيات

األربعون لمجموعة العمل الدولي.
أما بالنسبة لمزبون فيمكن أن يكون شخصا طبيعيا وىي حالة الزبون الشخص الطبيعي

الذي ال يتصرف لحسابو الخاص ،والذي يكون مراقبا بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من

طرف شخص آخر (المستفيد الفعمي) ،أو ينفذ عممية لحساب شخص آخر (المستفيد الفعمي) .كما
يمكن أن يكون شخصا معنويا سواء أكان ىذا الشخص المعنوي شركة أو أية ىيئة أخرى.2

ومن ىنا وباالستناد إلى ما ىو وارد في التشريع الفرنسي ،فإن المقصود بعبارة "الشخص

الذي تتم العمميات نيابة عنو" ىو المستفيد الفعمي وليس الزبون.3
 -3الغاية من تحديد مفيوم المستفيد الفعمي

نشأ االلتزام بالتحقق من ىوية المستفيد الفعمي مع المادة  88من القانون رقم <8: -?1

الصادر في  88جويمية  ،8??1المتعمق بمساىمة الييئات المالية في مكافحة تبييض األموال
المتأتية من االتجار بالمخدرات الفرنسي ،والذي كان يشترط االستعالم حول اليوية الحقيقية
لمشخص الذي يستفيد من فتح حساب ،أو يتم تنفيذ عممية لحساه ،وذلك عندما يظير أن الشخص

الذي يطمب فتح حساب أو تنفيذ عممية يمكن أال يكون لحسابو الشخصي.4

ففي إطار الوقاية من استعمال النظام المالي والبنكي ألىداف تبييض األموال ،وتمويل
اإلرىاب فإن اليدف من تحديد مفيوم المستفيد الفعمي ىو منع االستعمال غير المشروع لممؤسسات

القانونية من طرف مبيضي األموال .ألنو يمكن لشخص أو لعدة أشخاص ،تحت تسمية المستفيد
الفعمي ،أن يتستروا وراء إحدى ىذه المؤسسات ،والتي يتم إنشاؤىا لتحقيق ىدفين اثنين:
األول :إبعاد كل الشبيات عن مصدر األموال التي يتم تحويميا.

1

_ TREHEL Xavier, BONNARD Florent, « Les notions de bénéficiaire effectif et les comptes de
« fonds de tiers » », Revue Banque et Droit, n° 130, mars- avril 2010, P 05.
2
_ LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, « L’identification du bénéficiaire effectif en droit des
sociétés : présentation et impression sur un nouveau dispositif juridique », Revue des sociétés, n° 01,
janvier 2018, p 08.
3
_ le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement,
le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée : BROHM
Valentin, « Les bénéficiaires effectifs (chapitre III de la proposition de 4e directive) », p 08.
Disponible sur : Disponible sur http://www.grasco.v-strasbg.fr
4
_ TREHEL Xavier, BONNARD Florent, op. cit., p 04.
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الثاني :التمكن من االستفادة بصفة شخصية من ناتج الجرائم أو التمكن من توجيييا
لتمويل اإلرىاب أو لتبييضيا.
 -4حاالت تحقق وجود المستفيد الفعمي
إن المستفيد الفعمي ال يكون موجودا في جميع الحاالت ،ألنو عندما يتصرف الزبون بنفسو

ولحسابو الخاص بشكل مباشر ،فإنو سيكون المستفيد الحقيقي والنيائي من العممية التي ينفذىا

وفي ىذه الحالة ال وجود لممستفيد الفعمي.

وعميو ،يتحقق وجود المستفيد الفعمي عندما ال يستفيد الزبون من العممية ،وذلك:
 عندما يكون الزبون الشخص الطبيعي ،والذي ال يتصرف لحسابو الخاص ،ويكون مسيط ارعميو من الغير ،أو عندما ينفذ عممية لشخص آخر.
 أو عندما يكون الزبون شخصا معنويا ،ويكون مسيط ار عميو من الغير.1ثالثا :المستفيد من المعامالت التي ينجزىا وسيط محترف
اعتبر المشرع أن المستفيد من المعامالت التي ينجزىا وسيط محترف زبونا ،والوسيط

المحترف ىو كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس عمى وجو االعتياد ،الوساطة في العمميات

البنكية وفي خدمات الدفع ،مقابل الحصول عمى مكافئة أو أية ميزة اقتصادية أخرى.2

والوساطة في العمميات البنكية وفي خدمات الدفع ،ىي ذلك النشاط الذي بموجبو ،يقوم

الوسيط المحترف بتقديم أو اقتراح أو المساعدة عمى ابرام العمميات البنكية وعمى الحصول عمى
خدمات الدفع ،أو القيام بأي عمل أو تقديم أية استشارة لمتحضير إلبرام ىذا النوع من العمميات

والخدمات .إذ لم يعد تقديم مختمف الخدمات البنكية مقصو ار عمى البنوك ،وانما أصبح في اإلمكان
تقديميا من طرف شركاء خارجيين ،يسمون بالوسطاء في العمميات البنكية وخدمات الدفع.3

وتقوم ىذه الوساطة بين طرفين ،يتمثل الطرف األول في البنك أو أحد المؤسسات المالية
والطرف الثاني ىو الوسيط ،والذي يتصرف وفقا لوكالة ممنوحة لو مسبقا من طرف البنك أو أحد

المؤسسات المالية ،حيث تحدد ىذه الوكالة طبيعة وشروط العمميات المخول لو القيام بيا .غير أنو
وعمى سبيل االستثناء يمكن أن تصدر ىذه الوكالة من وسيط آخر في مجال العمميات البنكية
1

_ Autorité des Marchés Financiers, Recommandation AMF n° 2013-05, Lignes directrices relatives à
la notion de bénéficiaire effectif en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme, 12 février 2013, p 03. Disponible sur http://www.afg.asso.fr
2
_ Une rémunération ou toute autre avantage économique.
3
_ LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, « Intermédiaire en opération de banque et en service de
paiement », Revue Banque et Droit, n° 160, mars- avril 2015, p 73.
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وخدمات الدفع ،أو من الزبون نفسو .وذلك في إطار شروط تنظيمية محددة بدقة ،عمى أن تحدد

ىذه الوكالة طبيعة وشروط العمميات المخول لموسيط القيام بيا.1

وفي مجال التجارة الخارجية ،ال يمكن لمبنوك والمؤسسات المالية أن تمارس عمميات التجارة
الخارجية إال إذا كانت مؤىمة لذلك ،وذلك بأن تتخذ صفة الوسيط المعتمد التي تجعميا مؤىمة

لممارسة التجارة الخارجية ،2والتي يحصل عمييا بموجب االعتماد الذي يسممو محافظ بنك

الجزائر.3

غير أنو واذا كان في إمكان كل من البنوك والمؤسسات المالية ان تمارس عمميات
االستيراد والتصدير ،فإنو وفي مجال عمميات الدفع في إطار التجارة الخارجية ،ال يمكن لممؤسسات

المصرفية أن تمارس ىذه العمميات ،باعتبارىا غير مؤىمة إلصدار وسائل الدفع ،عمى أساس أن

عممية وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارتيا عممية بنكية بامتياز ،تمارسيا البنوك دون

المؤسسات المالية ،4ولذلك ،يجب عمييا أن تفتح حسابات بالعممة األجنبية لدى أي بنك وسيط

معتمد آخر ،ليتم تزويد تمك الحسابات بوسائل الدفع األجنبية ،5والتي تتمثل أساسا في األوراق
النقدية والصكوك السياحية والصكوك المصرفية أو البريدية ،وخطابات االعتماد والسندات التجارية

وكل وسيمة دفع أخرى مقومة بالعممة األجنبية القابمة لمتحويل بصفة حرة ميما كانت األداة

المستعممة.6

رابعا :الوكيل والوسيط الذي يعمل لحساب الغير.
يعتبر المحامي مثاال جيدا عن الوكيل الذي يعمل لحساب الغير ،إذ يمكن لممحامي أن

يقوم بعمميات مالية لحساب موكمو ،7وفي ىذه الحالة ،يجب عمى ىذا المحامي والذي يقوم بعمميات
بعمميات مالية لمصمحة زبونو ،أي موكمو ،أن يفتح حسابا مصرفيا ،بحيث يكون ىذا الحساب
_ ROUTIER Richard, Obligations et responsabilités du banquier, op. cit ., p. p 141- 142.

1

 _2المادة  11من النظام رقم  ،01 -07المؤرخ في  03فيفري  ،2007يتعمق بالقواعد المطبقة عمى المعامالت الجارية
مع الخارج والحسابات بالعممة الصعبة ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،31الصادر في  13ماي
،2007المعدل والمتمم بموجب النظام رقم  ،01 -16المؤرخ في  06مارس  ،2016الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية

العدد  ،17الصادر في  16مارس  2016وبموجب النظام رقم  ،04 -16المؤرخ في  17نوفمبر  ،2016الجريدة الرسمية
لمجميورية الجزائرية العدد  ،72الصادر في  13ديسمبر .2016

 _3المادة  12من النظام رقم  01 -07المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.

 _4المادتان  70و 71من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _5المادة  22من النظام رقم  ،01 -07المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _6المادة  18من النظام رقم  ،01 -07المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.

 _7وىو ما أشارت إليو المادة  04من القانون رقم  01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق
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مخصصا وبشكل حصري لمعمميات المالية التي سيقوم بإجرائيا لمصمحة موكمو ،وفي ىذه الحالة
يجب عميو أن يودع جميع المبالغ المالية المتعمقة بيذه العمميات في ىذا الحساب.1

خامسا :كل شخص أو ىيئة شريكة في معاممة مالية تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة
مالية أو المصالح المالية لبريد الجزائر.
يستنتج من عبارة "كل شخص أو ىيئة" أنو يمكن لمشريك في معاممة مالية أن يكون

شخصا طبيعيا كما يمكن أن يكون شخصا معنويا ،ىذا من جية .ومن جية أخرى ،فإن الشراكة

في المعاممة المالية يمكن أن يفيم منيا حالتين:

وتتمثل الحالة األولى ،في أن تكون الشراكة بين شخصين أو أكثر في الحساب ،أي أن

يطمب شخصان أو أكثر فتح حساب مشترك بينيم ،وفي ىذه الحالة ،يفترض أن يتم االستعالم
عمى كل ىؤالء المشتركين في الحساب ،مادام أنو سيتم فتحو بأسمائيم كميم ،إذ يشترط البنك أن

يتحقق حضورىم جميعا لمتدقيق في ىوياتيم ،والحصول عمى نماذج تواقيعيم كميم ،وبالتالي عند

إجراء العمميات المالية فالمفترض أنيا ستجرى بمعرفتيم كميم.

وأما الحالة الثانية فتتمثل في أال تتحقق الشراكة في الحساب مباشرة ،فيكون صاحب

الحساب شخصا واحدا فقط ،وقد تم التحقق من ىويتو كطالب فتح الحساب ،ولكن تتحقق أثناء

إجراء معاممة مالية فقط ،وىذه الحالة تحديدا ىي المقصودة في النص التنظيمي ،والذي اعتبر مثل
ىذا الشريك زبونا كذلك ،وبالتالي يتوجب االستعالم عنو ،ألنو يمكن أن يشكل خط ار ويكون محل

شك ،خصوصا إذا كان صاحب مبالغ مالية كبيرة ،ويريد تحويميا من خالل حساب شريكو في

المعاممة المالية.
من ىنا يتضح بجالء مدى توسع المنظم البنكي في إطالق وصف الزبون عمى فئات

كبيرة من األشخاص بغية توسيع إجراءات الوقاية من تبييض األموال ومكافحتيا لمكشف عن أية
شبية تبييض األموال أينما وجدت.

 _1المادة  19من القانون رقم  ،07 -13المؤرخ في  29أكتوبر  ،2013يتضمن تنظيم مينة المحاماة ،الجريدة الرسمية
لمجميورية الجزائرية ،العدد  ،55الصادر في  30أكتوبر .2013
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المطمب الثاني
إجراءات االستعالم عن الزبون
يعتبر االلتزام باالستعالم عن الزبائن الجدد اجراء وقائي ،وىو التزام قانوني سابق لمرحة

التعاقد ،يقع عمى عاتق البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وغيرىا من

الجيات الممزمة بمثل ىذا االجراء ،وىذا األمر أرساه القضاء أوال ،وسارت عميو األعراف البنكية

1

لتأكده بعد ذلك مجموعة من النصوص القانونية ،باعتباره من التدابير التي تمكن البنوك
والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر من تفادي التعرض إلى مخاطر مرتبطة بزبائنيا

وأطرافيا المقابمة ،لذلك يتعين عمييا السير عمى وجود معايير داخمية "معرفة الزبائن" ومطابقتيا

باستمرار .2فبتنفيذ مثل ىذا االلتزام ،تتمكن من اكتشاف كل شبية بتبييض األموال وتتفادى
مخاطره.
يتوجب بداية تحديد المعمومات المطموب االستعالم عنيا (الفرع األول) ،وألنو ىناك فئات

خاصة من الزبائن ،فإنو يتوجب اتخاذ اجراءات خاصة في مواجيتيم في إطار االستعالم عنيم

(الفرع الثاني) .وكنتيجة إلجراء االستعالم عن الزبائن ،يتعين عمى الييئات المستعممة أن تحتفظ
بكل المستندات الخاصة بيم (الفرع الثالث).
الفرع األول
المعمومات المطموبة أثناء االستعالم عن الزبون
يقوم البنك برقابة قبمية قبل فتح أي حساب ،وذلك بأن يبادر لدى تقديم طمب فتح حساب
لديو بدراسة ىذا الطمب ،والتدقيق في كل المعمومات الواردة فيو ،بيدف التثبت من الصالحية

القانونية لطالب فتح الحساب من جية ،والجدارة الشخصية لمتعامل معو من جية أخرى ،وذلك
تجنبا لكل أنواع مخاطر التعامل مع شخص ينوي أن يستعمل الحساب البنكي ألغراض غير

مشروعة يترتب عمييا ضر ار لمغير قد يسأل عنو البنك فيما بعد.
تعتبر ىذه الرقابة القبمية أداة من أدوات التحري ،فمن خالليا يتمكن البنك من التعرف
واكتشاف األشخاص المشبوىين ،في مرحمة مبكرة ،كونيا تأتي كما سبقت اإلشارة قبل فتح الحساب

البنكي ،فيقوم باإلبالغ عنيم ،ناىيك عن االمتناع عن الدخول معيم في معامالت بنكية
 _1قريمس عبد الحق ،المسؤولية المدنية لمبنوك في مجال الحسابات ،رسالة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه العموم في قانون
األعمال ،قسم الحقوق ،كمية الحقوق والعموم القانونية ،جامعة منتوري قسنطينة ،2011 -2010 ،ص .72

 _2المادة  01/02من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.
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ومشاركتيم في عمميات تبييض األموال لو أنو لم يتحر الدقة المطموبة في االستعالم عن طالبي
فتح الحساب.
ففي مجال تبييض األموال ،فإن الحساب المصرفي يعتبر الوسيمة المثمى التي يتم استغالليا

في تبييض األموال ،وعميو ،فإن "معرفة الزبائن" تفرض سياسة محددة في قبول الزبائن الجدد ،1من
خالل ممارسة رقابة خاصة عمى جممة من التفصيالت المرتبطة بطالب فتح الحساب ،وذلك
لتفادي فتح حسابات ألشخاص مشبوىين أو مشكوك بأن ليم عالقة بتبييض األموال ،وغيرىا من

المخاطر.

وتجدر اإلشارة إلى أنو ىناك نوعين من المعمومات المستعمم عنيا ،وذلك بالنظر إلى
مصدرىا الذي يمكن أن يكون تشريعيا (أوال) ويمكن أن يكون عرفيا (ثانيا).
أوال :المعمومات المطموب االستعالم عنيا وفقا لمقانون
باالستناد إلى كل من القانون والنظام المتعمقين بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب

ومكافحتيما ،يتضح أن المشرع يشترط التحقق من ثالثة بيانات تخص طالب فتح الحساب ،وىي
موضوع وطبيعة نشاط المعني ( ،)8وىويتو ( ،)8وعنوانو (.2)9
 -1التحقق من موضوع وطبيعة نشاط الزبون
يعتبر نشاط الزبون أو مينتو ،من المعمومات التي تحرص البنوك والمؤسسات المالية

والمصالح المالية لبريد الجزائر عمى التعرف عمييا ،والتثبت من حقيقتيا ،ومبرر ذلك ،أن المينة
تعتبر مؤش ار ىاما لتحديد المركز المالي لمزبون الجديد فضال عن أىميتيا في التأكد من مشروعية

 _1المادة  01/03من النظام رقم " 03-12يجب أن تأخذ المعايير المتعمقة "بمعرفة الزبائن" بعين االعتبار العناصر
األساسية لتسيير المخاطر واجراءات الرقابة ،ال سيما:

 .1سياسة قبول الزبائن الجدد ،"....المرجع السابق.

كما أن المادة  01/04من النظام رقم  03 -12تؤكد مثل ىذا اإلجراء.

 _2المادة  01/07من القانون رقم  01 -05المعدل والمتمم "يجب عمى الخاضعين أن يتأكدوا من موضوع وطبيعة النشاط
وىوية زبائنيم وعناوينيم ،كل فيما يخصو ،قبل فتح حساب أو دفتر ،أو حفظ سندات أو قيم أو ايصاالت ،أو تأجير

صندوق أو القيام بأي عممية أو ربط أية عالقة أعمال أخرى" ،المرجع السابق.

والمادة  01/04من النظام رقم " 03 -12يتم إجراء التعرف عمى ىوية الزبائن عند إقامة عالقة التعامل ويسمح بالتأكد من
موضوع وطبيعة النشاط ،ىوية وعنوان الزبون و/أو مستفيد فعمي واحد أو اكثر ،كما ينص عميو القانون رقم 01 -05
المؤرخ في  06فيبراير سنة  ،2005المعدل والمتمم  ،".....المرجع السابق.
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وجدية الحاجة لفتح الحساب .1واذا كان الحساب البنكي عمى رأس قائمة الوسائل البنكية لجذب
الزبائن ،فإن مصمحة البنك تقتضي تجنب التعامل مع ذوي المين غير المشروعة ،والتي يمكن أن

تكون ليا عالقة بتبييض األموال ،خوفا من التورط في عالقات قد تكون مصد ار لمسؤوليتو ،األمر
الذي يؤدي بالبنك إلى تجنب فتح حساب بنكي لمثل ىؤالء.
إذا كان المشرع واضحا فيما يخص تحديد طبيعة الوثائق التي يتوجب عمى الزبون الجديد

تقديميا بيدف التحقق من ىويتو ومن عنوانو ،كما سيتضح الحقا ،فإن األمر غير كذلك فيما
يخص التحقق من موضوع وطبيعة نشاطو ،إذا أنو اكتفى بالنص فقط عمى ىذا االلتزام ،2الذي

يعتبر من باب تدعيم المعمومات التي تساعد في الكشف عن وجود شبية تبييض األموال .3فإذا
كان نشاط الزبون من النشاطات ذات المدخول المتوسط أو العادي ،فإن إقدام الزبون عمى إيداع

مبمغ كبير مقارنة مع ما يحصل عميو من ممارسة نشاطو ،من شأنو أن ينبأ بوجود شبية تبييض

األموال.

ويتم التأكد من طبيعة النشاط من خالل تقديم شيادة النشاط الميني وموقع العمل ،4واذا

كان طالب فتح الحساب تاجرا ،يتعين عميو تقديم مستخرج من السجل التجاري ،ففي إطار قاعدة

"معرفة الزبائن" ،5يجب جمع أكبر قدر ممكن من المعمومات عن طبيعة نشاط الزبون ومصادر
دخمو التي تغذي حسابو ،والتنبؤات الخاصة بتدفقاتو النقدية.6

 _1فمصمحة البنك تقتضي منو أن يشجع التعامل مع ذوي المردودات المالية اليامة كالتجار ،وغيرىم ممن يمكن االستفادة

م ن التعامل معيم في مجال النشاطات البنكية :الشماع فائق محمود ،المرجع السابق ،ص .44

 _2وقد جاء ىذا بمناسبة تعديل نص المادة  01/07من القانون رقم  ،01 -05بموجب المادة  04من األمر رقم 02-12
إذ أن االلتزام بالتأكد من موضوع وىوية نشاط الزبون لم يكن منصوصا عميو قبل تعديل القانون رقم .01 -05
_ Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op. cit .,
p 05.
3

 _4السبكي ىاني ،المرجع السابق ،ص .496

 _5أو ما يعرف كذلك في بعض التشريعات العربية بقاعدة "اعرف عميمك" :راجع شافي نادر عبد العزيز" ،مكافحة تبييض

األموال" ،الجديد في أعمال المصارف من الوجيتين القانونية واالقتصادية ،أعمال المؤتمر العممي السنوي لكمية الحقوق

بجامعة بيروت العربية ،الجزء الثالث :الجرائم المتعمقة بأعمال المصارف ،منشورات الحمبي الحقوقية بيروت ،لبنان2002 ،
ص .178

 _6السبكي ىاني ،المرجع السابق  ،ص .499
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وتمتزم البنوك والمؤسسات المالية وغيرىا من الجيات الخاضعة باالستعالم عن نشاط

الشخص المعنوي بالتعرف عمى نوعو ومشروعيتو ومصدره ،1وكذا بالتعرف عمى وضعو المالي
وذلك بالنظر إلى المعايير المالية التالية :الميزانية والمداخيل ورقم األعمال.2

تعتبر أعمال الزبون عند فتح حساب موضوع تقرير شامل منذ بداية أعمالو 3من حيث
حجميا ومن حيث القطاعات التي يمارس أنشطتو فييا ،كما يتم تقييم مالءتو المالية ،ألنو من
شأن المعمومات المتوصل إلييا عن أعمالو أن تكشف عن تورط ىذا الزبون في عمميات تبييض

األموال .4وفي حالة التوصل إلى وجود عالقات سابقة نظيفة وخالية من أية شبية ،يتم عادة تجميد
تجميد ىذه المعمومات واخفائيا.
عادة ما تتمخص المقابمة األولى في تبادل ممخص لممعمومات ،تدوم من بضع دقائق إلى
ساعة .فينتج عنو نوع مما يسمى بالصورة الفورية حول الممف الشخصي لمزبون .ىذا من جية.

ومن جية أخرى ،فإن توحيد عمل البنوك فيما يخص التحقيق في أعمال الزبون جعل ىذه المقابمة
األولية ذات شكل موحد بين البنوك والمؤسسات المالية ،األمر الذي من شأنو أن يمنح لمزبون

المتمرس والخبير معرفةً ممتازةً باألجوبة التي سترضي الطرف اآلخر صاحب األسئمة المحددة
مسبقا .فمن ىذا المنطمق يمكن تقدير أىمية االستم اررية في مراقبة الزبون خالل فترة عالقتو مع

البنك ،والتعرف عميو أكثر عمى ضوء ماض ال يتوقف عن إنارة مواطن الغموض في الحاضر.

فينا تظير قاعدة ذىبية في مجال مكافحة تبييض األموال مفادىا أن العناية الواجبة تكون

في االستمرارية.5

 -2التحقق من ىوية الزبون
إذا كان المنظم البنكي قد اعتمد االتجاه الموسع في مفيوم الزبون ،فإنو ال بد من التمييز بين
الزبون االعتيادي (أ) والزبون غير االعتيادي (ب) ،والمستفيد الفعمي (ج) من حيث طرقة التحقق
من ىوية كل واحد من ىؤالء.

 _1عرفة السيد عبد الوىاب ،الوجيز في مكافحة غسيل األموال ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية 2005 ،ص .47
 _2تدريست كريمة ،المرجع السابق ،ص .154

3

_ Un bilan historique.
_ LANDAU Hervé, op. cit., p 67.
5
_ Ibid., p 68.
4

وهو ما أكدته المادة  81مكرر  1:مه القاوون رقم ; 18 -1المعدل والمتمم.
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أ -التحقق من ىوية الزبون االعتيادي
تعد ىوية مقدم طمب فتح الحساب ،وكذا جنسيتو ،من المعمومات األولى التي تسعى

الييئات الخاضعة لمتثبت منيا ،وليذا اإلجراء أكثر من مبرر.

فالحساب عبارة عن تصرف قانوني من شأنو إيجاد روابط قانونية مباشرة بين أطرافو ،مما

يفرض أن يكون لكل طرف الحق في التعرف وبشكل جدي ومفصل عمى الشخص الذي سيقيم
معو عالقة التعامل ،فضال عن أن فتح الحساب يتيح لصاحبو استعمال الحساب كوسيمة لمتسوية
ولمتعامل ،من خالل إصدار الشيكات وأوامر التحويل ،وبالتالي يصبح إجراء التحقق من اليوية

مبررا ،تجنبا لمتعامل مع شخص وىمي أو ذي اسم مستعار ،1ناىيك عن أن ىذا التحقق من اليوية
أصبح بموجب قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،التزاما تشريعيا يقع عمى عاتق
البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر .ويقع عمى عاتقيا كذلك أن تثبت أنيا قد

قامت بالتحقق من ىوية طالب فتح الحساب ،2وىذا ما قرره القضاء الفرنسي.3

وتقوم الييئات المعنية بيذا االلتزام بالتحقق من ىوية الزبون سواء أكان شخصا طبيعيا أو

شخصا معنويا ،4وىذا ما أكدتو النصوص القانونية التي تنص عمى ىذا االلتزام ،حيث ميز المشرع

بين كل من الزبون الشخص الطبيعي (أ )8والزبون الشخص المعنوي (أ )8من حيث الوثائق

المطموبة لمتحقق من عنصر اليوية.

أ -1الزبون الشخص الطبيعي:
يتم التأكد من ىوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصمية سارية الصالحية

ومتضمنة لصورة طالب الحساب.5

بالتمعن في العبارة التالية الواردة في الفقرة األولى من المادة = 1من قانون الوقاية من

تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما "يتم التأكد من ىوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة

رسمية أصمية "......والتي وردت بالصياغة نفسيا سواء في القانون أو النظام المتعمقين بالوقاية

 _1الشماع فائق محمود ،المرجع السابق ،ص .ص .38 -37
_ ROUTIER Richard, Obligations et responsabilités du banquier, op. cit ., p 493.
_ Cass. Com,11 janvier 2000, n° 97- 11.584, CCF c/Sté Frutteto Pepino, préc. – CA Versailles, 19
décembre 1996. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr
4
_ LE CORRE Clarisse, op. cit., p76.
2
3

 _5المادة  02/07من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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من تبييض األموال ومكافحتيما ،1يتضح أن المشرع لم يورد أي تفصيل آخر بشأن ىذه الوثيقة
الرسمية األصمية ،وعميو تبقى لمبنوك والمصالح المالية لبريد الجزائر السمطة التقديرية في تحديدىا

وقبوليا.

وقد فسر القضاء الفرنسي ىذا الشرط بأن المطموب ىو وثيقة صادرة عن جية رسمية

تتضمن توقيعا وصورة لممعني باألمر ،أي طالب فتح الحساب ،وىذه الوثيقة ىي في العادة بطاقة
التعريف الوطنية ،كونيا تحمل كل المعمومات المتعمقة بو إلى جانب صورتو وتوقيعو كذلك ،2كما

أن جواز السفر يصمح ألن يكون وثيقة يعتد بيا إلثبات ىوية الزبون الجديد .3فكل وثيقة صادرة

عن إدارة عمومية وتتوفر عمى عناصر تحديد اليوية ،من تاريخ ومكان الميالد ،إلى جانب توقيع

مقدم الطمب ،مع ضرورة إرفاقيا بصورة حديثة لو تساعد عمى التعرف عميو .4ويضيف القضاء

الفرنسي أن النسخة الثانية ال يعتد بيا لمتحقق من اليوية.5

أما بالنسبة ألصالة الوثيقة ،فالبنكي غير مجبر بالقيام بفحص معمق لموثيقة المقدمة إليو

لمتأكد من أصالتيا ،بل يكفي أن تكون سميمة من الناحية الظاىرية ،وأنو ال يشوبيا أي عيب فكري

أو مادي يؤثر عمى صالحيتيا ،دون أن تقوم مسؤوليتو ،إال في حالة قبولو وثيقة تتضمن تغييرات
واضحة غير مقبولة ،كأن تتضمن صورة غير صورة المعني المتقدم لطمب فتح حساب.6

فبمجرد تقديم الوثيقة الضرورية إلثبات اليوية من طرف طالب فتح الحساب ،يعمل البنكي

عمى تسجيل وحفظ كل المعمومات المتعمقة بيذا الزبون الجديد ،من اسم ولقب وتاريخ مكان والدتو
طبيعة وتاريخ ومكان اصدار الوثيقة ،ناىيك عن تحديد السمطة الرسمية مصدرة الوثيقة.7

واذا كان طالب فتح الحساب وكيال أو مستخدما يعمل لحساب الغير ،فإنو يعتبر من
الزبائن 8الذين يتوجب التحقق من ىوياتيم ،لذلك وباإلضافة إلى الوثائق المطموبة لمتأكد من ىوية

 _1المادة = 19/1من القانون رقم ; ،18 -1المعدل والمتمم ،المرجع السابق .والمادة ; 1;/1من النظام رقم 19 -88
المرجع السابق.
2

_ ROUTIER Richard, Obligations et responsabilités du banquier, op. cit ., p. p 488- 489.
_ STOUFFLET Jean, « Compte ordinaire de dépôt », op. cit., p 09.
4
_ BOUTEILLER Patrice, « Compte de dépôt, ouverture », op. cit., p 10.
5
_ CA Metz, 18 mai 1977 : RTD com. 1978, p 43, par BOUTEILLER Patrice, « Compte de dépôt,
ouverture », p 10.
6
_ STOUFFLET Jean, « Compte ordinaire de dépôt », op. cit., p 09.
7
_ PIEDELIEVRE Stéphane, PUTAM Emmanuel, Droit bancaire, op. cit ., p239.
3

 _8المادة  02/04من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.
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الزبون ،يتوجب عمى ىذا الوكيل أو المستخدم الذي يعمل لحساب الغير تقديم التفويض بالسمطات

المخولة لو ،باإلضافة إلى الوثائق التي تثبت شخصية وعنوان أصحاب األموال الحقيقيين.1

فضال عما سبق بيانو ،وبيدف تعزيز الوقاية من تبييض األموال ،فرض المشرع عمى

البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تطبق ما أسماه بسياسة قبول الزبائن

الجدد .2وتطبيقا لذلك ،فقد وضحت الخطوط التوجييية المتعمقة بتدابير اليقظة في مواجية الزبائن
ىذه السياسة ،والتي تقوم عمى معايير وقواعد محددة في حالة قبول زبائن جدد ،حيث فرضت
إجراء تصنيف الزبائن حسب مستوى الخطر المرتبط بيم ،وذلك باالعتماد عمى معايير أساسية،

وتتمثل أساسا في معرفة سوابق زبائن المؤسسة ،وموطنيم األصمي ،وشيرتيم ومعرفة ما إذا كانوا
شخصيات عامة ،ومعرفة العالقة بين الحسابات ،والنشاطات المينية.

وتبقى السمطة التقديرية لمييئة الخاضعة لالعتماد عمى أي مؤشر آخر تجده صالحا ألن

يكون مؤش ار لوجود الخطر ،وىذا ما يفيم من عبارة ".3"ou tout autre indicateur de risque

وحتى يتمكن الخاضع من إعداد الممف الشخصي الخاص بالزبون الذي يشكل خط ار

وباإلضافة إلى الوثائق المطموبة من أي شخص يود فتح حساب بنكي بغية الحصول عمى وسائل

الدفع ،والى جانب سياسة قبول الزبائن الجدد ،فرض المنظم البنكي كذلك تحديد ىوية الزبائن 4مما
مما يفرض عمى الخاضع أن يحصل من الزبون عمى األقل عمى معمومات أخرى تتعمق ب:
 نسب الزبون.5 جنسية الزبون. نشاط الزبون وتوضيح ما إذا كان موظفا أو يمارس مينة حرة أو كان تاجرا.... -اليدف المنتظر من فتح الحساب.

 _1المادة  07/07من القانون رقم  ،01 -05المرجع السابق .والمادة  04 /05من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.
 _2المادة  01/03من النظام رقم  ،03 -12المرجع نفسو.

_ Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op. cit .,
p 04.
3

 _4المادة  01/03من النظام رقم " 03 -12يجب أن تأخذ المعايير المتعمقة "بمعرفة الزبائن" بعين االعتبار العناصر
األساسية لتسيير المخاطر واجراءات الرقابة ،ال سيما:

 -2تحديد ىوية الزبائن ،".....المرجع السابق.

 _5وىذا ما نصت عميو المادة  01/05من النظام رقم ...." 03 -12ومن الميم جمع المعمومات الخاصة بنسب الزبون"
المرجع نفسو.

- 128 -

الفصل الثاني :االلتزام باليقظة عند فتح حساب

الباب األول

 معطيات حول مداخيمو وكل ما يتعمق بنشاطات أعمالو ،ومصدر ىذه األنشطة عنداالقتضاء.
 طرق استعمال الحساب أو الحسابات المطموب فتحيا ،إذ يجب توضيع ما إذا كان سيستخدمفي إيداع أو سحب النقود ،أو في عمميات التحويل أو التحصيل أو الوفاء ،كالوفاء بالشيكات
مثال ،إلى غيرىا من العمميات.

أنو:

1

وتنص المادة ? 1من القانون المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب عمى

"في حالة عدم تأكد الخاضعين من تصرف الزبون لحسابو الخاص ،يتعين عمييم

االستعالم بكل الطرق القانونية عن ىوية المستفيد الحقيقي أو اآلمر الحقيقي بالعممية".

يستنتج بمفيوم المخالفة من نص المادة المذكورة أعاله ،أنو من الضروري أن تتأكد

الييئات الخاضعة من أن الزبون يتصرف لحسابو الخاص ،واال فالبد عمييا أن تستعمم عن
المستفيد الحقيقي من العممية أو اآلمر الحقيقي بيا.
يدلي الزبون بكل ىذه المعمومات ،ويتم تدوينيا في استمارة "اعرف زبونك" ،معدة مسبقا

من قبل الييئة الخاضعة ،وموقعة من الزبون تحت مسؤوليتو .2غير أنو وفي حالة ما إذا رأت
الييئة الخاضعة أن المعطيات التي تحوزىا عن الزبون غير كافية ،فإنو يتوجب عمييا أن تتخذ فو ار

االجراءات الالزمة ،وفي أقرب اآلجال ،لمحصول عمى كل المعمومات التي تحتاجيا لمتعرف جيدا

عمى ىوية الزبون المعني.3

أ -2الزبون الشخص المعنوي
إذا كان من واجب البنوك والمؤسسات المالية أن تتحقق من ىوية الزبون الشخص الطبيعي

لدى بدء التعامل أي عند التقدم لطمب فتح الحساب ،فإن المشرع لم يغفل الزاميا بالتحقق من ىوية

الزبون عندما يكون شخصا معنويا ،ألن خطر تبييض األموال قد يكون في الغالب لدى ىذه الفئة
باعتبار أن األشخاص المعنوية كالشركات والجمعيات تعتبر أحد أىم وسائل تبييض األموال.

_ Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op. cit .,
p 05.
2
_ Ibid., p 05.
1

 _3المادة  02 /06من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق .وىو األمر الذي تم تأكيده في الخطوط التوجييية المتعمقة
بتدابير اليقظة في مواجية الزبائن:

Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op.
cit ., p 06.
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يتم التأكد من ىوية الشخص المعنوي بتقديم قانونو األساسي وأية وثيقة تثبت تسجيمو أو

اعتماده وبأن لو وجودا فعميا أثناء إثبات شخصيتو .1وزيادة عمى ذلك ،وبالرجوع إلى النظام
المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،يالحظ أن المنظم البنكي يشترط أن يتم
التأكد من ىوية الشخص المعنوي بتقديم قانونو األساسي "األصمي" ،2وىذا معناه أنو لن تقبل نسخة

عن القانون األساسي إلثبات ىوية الشخص المعنوي ،بل ال بد من توفر الوثيقة األصمية .ىذا من
جية.
ومن جية أخرى ،فإنو يمكن إيراد مالحظتين عمى العبارة التالية الواردة في صمب الفقرة

الرابعة من المادة = 1من القانون رقم ; 18 -1المعدل والمتمم..." :وأية وثيقة تثبت تسجيمو أو

اعتماده وبأن لو وجود فعمي أثناء إثبات شخصيتو"

فأما المالحظة األولى ،فتتعمق بأن العبارة جاءت مطمقة وغير محددة لطبيعة الوثائق التي

يمكن أن تعتمد إلى جانب القانون األساسي إلثبات ىوية الشخص المعنوي .ولكن لمتعميمة الصادرة

عن بنك الجزائر كانت أكثر تفصيال حينما عددت بوضوح طبيعة الوثائق المشترطة إلثبات ىوية
الشخص المعنوي ،وىي كالتالي:3

 -القوانين األساسية التي تعتمد الستخراج عناصر التعريف المعتادة .وتتمثل ىذه العناصر

في كل من تسمية الشخص المعنوي أو غرضو االجتماعي ،وشكمو القانوني ،وعنوان مقره

االجتماعي ونشاطو الرئيسي وتاريخ إنشائو.
 -رقم التسجيل في السجل التجاري.

_ ZOUAIMIA Rachid, « Blanchiment d’argent et financement du terrorisme, l’arsenal juridique »,
Revue critique de droit et de science politiques, n° 01, Janvier 2006, faculté de droit, université
Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, p 17.
1

وىو ما تؤكده المادة  04 /07من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

 _2المادة  02 /05من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.

_ Article 06 de l’instruction n°01- 11 du 09 mars 201 fixant les modalités d’application du règlement
n°08-11 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et lutte contre l’émission de chèque sans
prévision « : L’identification des personnes morales, se fait par la fourniture des documents et
renseignements suivants :
- Les statuts sur lesquels seront relevés les éléments d’identification usuels,
- La dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social et activité principale,
date de création,
- Le numéro d’immatriculation au registre de commerce,
- le numéro d’identification statistique (N.I.S.) de l’Office National des Statistiques et le numéro
d’identification fiscale (N.I.F.) de l’Administration fiscale dans la mesure où ils sont déjà connus du
nouveau postulant. Dans le cas contraire, ce dernier est tenu de les communiquer à l’établissement
déclarant dès leur obtention». Disponible sur : http://www.bank-of-algeria.dz
3
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 رقم التسجيل في الديوان الوطني لإلحصائيات ورقم فرض الضريبة وذلك في حالة ما إذاكان ىذين الرقمين معروفين لدى طالب الحساب الجديد ،وفي حالة ما إذا لم يكن عمى عمم

بيما بعد ،فإنو يتوجب عميو أن يطمع المؤسسة المصرحة عمييما بمجرد اعالمو بيما.

وأما المالحظة الثانية ،فإنو كذلك البد من التأكد من أن ىذا الشخص المعنوي لو وجود

فعمي أثناء التأكد من ىويتو ،وىذا لمحيمولة دون فتح حساب لشخص وىمي ال وجود لو عمى أرض

الواقع.

وباإلضافة إلى ما ذكر ،فإن مفيوم الشخص المعنوي واسع بحيث يشمل الشركات بنوعييا
أي الشركات التجارية والشركات المدنية ،والجمعيات سواء التي تمارس أنشطة مربحة أو تمك التي

تمارس أنشطة غير مربحة ،وكل تجمع آخر يتمتع بالشخصية المعنوية ،وىذا ما يفيم من العبارة

"...بما فييا جميع أنواع الجمعيات ذات النشاط غير اليادف لمربح والمنظمات األخرى "...الواردة

في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من النظام المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل

اإلرىاب ومكافحتيما المذكور أعاله.

وعميو ،فإذا كان الشخص المعنوي شركة تجارية ،يتوجب التأكد من ىويتيا من خالل

قانونيا األساسي األصمي ومستخرج من السجل التجاري ،باعتبار أنيا ال تتمتع بالشخصية المعنوية
إال من تاريخ قيدىا في السجل التجاري ،1كما يجب التأكد من ىوية مسيرييا .2أما إذا كان
الشخص المعنوي شركة مدنية ،فإنو ال ضرورة لقيدىا في السجل التجاري طالما أنيا تكتسب

الشخصية المعنوية بمجرد تكوينيا 3لذلك يتوجب التأكد من أنيا حصمت عمى االعتماد من الجيات

المينية المعنية.4

أما بالنسبة لمجمعيات ،فيتم التحقق من شخصيتيا المعنوية بتقديم قانونيا األساسي ووصل

التسجيل المسمم من اإلدارة المعنية.5

وفي إطار الوقاية من تبييض األموال ومكافحتيا ،يكون واجب اليقظة مشددا ،بحيث يتعين

عمى الجيات الخاضعة ،وباإلضافة إلى المعمومات الواجب التحقق منيا في الحاالت العادية عند
 _1المادة  01 /549من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
_ PIEDELIEVRE Stéphane, PUTAM Emmanuel, Droit bancaire, op. cit ., p240.

2

 _3المادة  417من األمر رقم  ،59 -75المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _4قريمس عبد الحق ،المرجع السابق ،ص .79

 _5فيما يخص إجراءات تسميم وصل التسجيل راجع المواد من  07إلى  11من القانون رقم  ،06 -12المؤرخ في 12
جانفي  ،2012يتعمق بالجمعيات ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،2الصادر في  15جانفي .2012
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التقدم لفتح الحساب ،أن تتحقق من ىوية وسمطات من يتصرف باسم الشخص المعنوي عند فتح

الحساب ،1وىذا تحت طائمة مسؤوليتيا ،وىذا ما أكدتو الخطوط التوجييية المتعمقة بتدابير اليقظة
في مواجية الزبائن ،فباإلضافة إلى المعمومات المتحصل عمييا في إطار التحقق من ىوية الزبائن
في حاالت العادية ،تمتزم الجيات الخاضعة كذلك كما في حالة الشخص الطبيعي ،بالمطالبة

بالحصول عمى معمومات معينة ،وتتمثل فيما يمي:

 -معمومات توضح طبيعة الممكية والسيطرة عمى الشخص المعنوي ،وذلك بيدف التعرف

عمى الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة عمى الشخص المعنوي ،أو من يمارس ميمة

المسير الرئيسي لمشخص المعنوي.
 ىوية كل من يسير ويدير الشخص المعنوي ،ميما كانت طبيعتو. اليدف المنتظر من فتح حساب. معطيات حول مداخيمو وكل ما يتعمق بنشاطات أعمالو ،ومصدر ىذه األنشطة عنداالقتضاء.

 طرق استعمال الحساب أو الحسابات المطموب فتحيا ،إذ يجب توضيع ما إذا كانسيستخدم في إيداع أو سحب النقود ،أو في عمميات التحويل أو التحصيل أو الوفاء
كالوفاء بالشيكات مثال ،إلى غيرىا من العمميات.2

ب -التحقق من ىوية الزبون غير االعتيادي
ال يقتصر األمر عمى التزام البنوك والمؤسسات المالية بالتحقق من ىوية الزبون االعتيادي

بل يشمل االلتزام أيضا التحقق من ىوية الزبون غير االعتيادي ،وفي ىذا الصدد يشير المشرع

إلى أن إثبات ىوية الزبون بالنص عمى أن إثبات شخصية الزبائن غير االعتياديين يتم بالطريقة

نفسيا وبالشروط نفسيا المعتمدة في إثبات ىوية الزبائن االعتياديين ،3عمى أنو يتم التحقق من
ىوية الزبون غير االعتيادي قبل تنفيذ العممية التي يطمبيا.4

1

_ ROUTIER Richard, Obligations et responsabilité du banquier, op. cit., p 494.
_ Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op. cit .,
p 05.
2

 _3المادة  08من القانون رقم  ،01 -05المرجع السابق.

_ Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération, les recommandations du GAFI, disième
recommandation, op. cit., p 14.
4
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ج -التحقق من ىوية المستفيد الفعمي
يجب أن تمكن االجراءات الداخمية من التعرف عمى ىوية المستفيد الفعمي ،ومن اتخاذ

التدابير المعقولة ألجل التحقق ،عبر كل الوسائل القانونية من ىويتو ،بالشكل الذي يضمن لمييئة
الخاضعة معرفة تامة بيوية ىذا المستفيد الفعمي ،ويمكن التثبت من ىوية المستفيد الفعمي عن

طريق تصفح قاعدة البيانات العمومية ،وعبر شبكة االنترنيت.1
 -3التحقق من عنوان الزبون

يعد عنوان الزبون من المعمومات التي يتوجب عمى البنوك والمؤسسات المالية والمصالح

المالية لبريد الجزائر أن تتحقق منيا ،وتثبت أنيا قامت بذلك ،2ويعد ىذا اإلجراء ميما ،كون

العنوان ضروري ألغراض التبميغ بشأن الحقوق وااللتزامات المترتبة عمى التعامل بين طرفي

معزز لمتأكد من اليوية الحقيقية لطالب فتح الحساب
ا
الحساب البنكي ،باإلضافة إلى اعتباره إجراء
ألنو إذا تمكن المعني من تزوير وثيقة ىويتو ولم يتمكن من الكشف عمييا ،فإن التدقيق في العنوان
إجراء جد مناسب لمكشف عن اليوية الحقيقية ،خاصة وأن الكشف عن تزوير العنوان أسيل بكثير

من الكشف عن تزوير اليوية.3

وفيما عدا إشارة المشرع إلى أنو يتم التأكد من العنوان "بتقديم وثيقة رسمية تثبت

ذلك" ،4فإنو لم يتم تحديد نوعية الوثيقة ،فالميم أن تكون الوثيقة رسمية ،وذلك حتى ال يمكن الطعن

في صحتيا ،ناىيك عن أن اإلشارة إلى موضوع التأكد من عنوان طالب فتح الحساب لم يأت

النص عميو إال بمناسبة النص عمى طريقة التأكد من ىوية الشخص الطبيعي ،في مقابل سكوت
المشرع عن تحديد كيفية التحقق من عنوان الشخص المعنوي.

أما بالرجوع إلى النظام المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،فإنو يالحظ
وجود نوع من التناقض بين نصين من ىذا النظام ،ففي الوقت الذي جاء النص واضحا في الفقرة

الثالثة من المادة  19منو عمى أنو "يتم التأكد من العنوان بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك" وذلك
دون تمييز بين صاحب العنوان ما إذا كان شخصا طبيعيا أو معنويا ،يشير المنظم البنكي إلى

_ Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op. cit .,
p 06.
2
_ Cass. Com, 8 novembre 2005, n° 04- 11. 307, Sté Roche Lysiane c/ BNP Paribas. Disponible sur
https://www.legifrance.gouv.fr
1

 _3الشماع فائق محمود ،المرجع السابق ،ص .41

 _4المادة  02 /07من القانون رقم  " 01 -05يتم التأكد من ىوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصمية سارية
الصالحية ومتضمنة لمصورة ،ومن عنوانو بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك" ،المرجع السابق.
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موضوع التأكد من عنوان الشخص المعنوي في معرض الفقرة الثانية من المادة ذاتيا من النظام
ذاتو عمى طريقة التأكد من ىويتو ،ولكن بشكل مختمف ،ألنو ال يشترط الرسمية في الوثيقة المقدمة
إلثبات أن لذلك الشخص المعنوي عنوان فعمي عند التأكد من ىويتو ،وذلك بنصو عمى أن

"...وأية وثيقة تثبت.....أن ليا وجودا وعنوانا فعميا عند إثبات ىويتيا".

فاألصل إذن أن يتم التحقق من عنوان الزبون الجديد ،وسواء أكان شخصا طبيعيا أو

معنويا بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك ،وعميو فبالنسبة لمشخص الطبيعي ،فإن الوثائق الرسمية

المعتمدة لمتأكد من ىويتو يمكن اعتمادىا لمتأكد من عنوانو ،طالما أنيا تتضمن العنوان أصال ،وقد

سبق وتم توضيح ذلك بالتفصيل في موضوع التأكد من اليوية ،ولذلك فإنو ال يمكن اعتماد رخصة

السياقة إلثبات ىوية الزبون الجديد وال إلثبات عنوانو طالما أنيا ال تتضمن العنوان ،1رغم أنيا
وثيقة رسمية .أما بالنسبة لمشخص المعنوي ،فإن الوثيقة الرسمية التي تمكن من التحقق من العنوان

ىي قانونو األساسي ،كونو يعتمد الستخراج عناصر التعريف المعتادة ومن بينيا عنوان مقره

االجتماعي.2

إن الوثيقة الرسمية التي يقدميا طالب فتح الحساب ما ىي إال مجرد وسيمة لالطالع

والتعرف عمى العنوان وتدوينو في استمارة طمب فتح الحساب ،وال تصمح لمتحقق ولمتثبت من
صحتو ،أو لمتأكد منو كما ورد في نص المادة السابعة وفي فقرتيا الثانية من قانون الوقاية من

تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،بل ال بد من طريقة محددة لمتأكد بان العنوان المذكور في

استمارة طمب فتح الحساب ىو نفسو العنوان الفعمي والحقيقي.

واذا كان المنظم البنكي قد نص في النظام المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل

اإلرىاب ومكافحتيما الممغى عمى أنو:

"يتم التأكد من العنوان بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك وبرجوع وصل اإليداع لمراسمة

(رسالة إخطار بفتح حساب أو مجاممة) مرسمة إلى العنوان المصرح بو".3
أخرى.

فإنو ال توجد في النظام الحالي أية إشارة إلى اعتماد طريقة المراسمة وال إلى أية طريقة
فنظ ار ألىمية ىذه الخطوة ،فإن الفقو يصر عمى ضرورة التأكد من عنوان الزبون الجديد

المذكور في استمارة طمب فتح الحساب ،رغم عدم إجماعو عمى أسموب محدد ،إذ يالحظ أنو انقسم
_ STOUFFLET Jean, « Compte ordinaire de dépôt », op. cit., p 08.
_ Article 6 de l’instruction n°01- 11, op. cit.

 _3المادة ; 19 /1من النظام رقم ; 1; -1الممغى.
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إلى فريقين ،فيناك من يفضل أسموب التدقيق الميداني (أ) ،وىناك من يفضل اعتماد أسموب
التدقيق عن طريق البريد (ب).
أ -أسموب التدقيق الميداني
يعتبر أسموب التدقيق الميداني األسموب األمثل لمتحقق من صحة العنوان المذكور في

استمارة طمب فتح الحساب ،ويكون ذلك من خالل زيارة ميدانية من موظف البنك ليذا العنوان.1

غير أن ىذا األسموب الذي ال يمكن إنكار فاعميتو ،يثير بعض الصعوبات التي تؤدي إلى

انقاص فعاليتو ،والى تفضيل السموب الثاني .ومن ىذه الصعوبات ،مسألة إثبات تحقق الزيارة في

مواجية الغير ،ما دام أن البنك ىو من يقدم الوثائق التي تثبت تنقل الموظف إلى العنوان المذكور

والتحقق منو .ثم ىل يمكن إجبار البنك عمى تحقيق ىذه الزيارة في الحالة التي يكون فييا العنوان

في منطقة نائية يصعب الوصول إلييا؟ خاصة إذا لم يكن لمبنك فروع تغطي مختمف أنحاء
الوطن ،ومن يتحمل المصاريف المحتممة عن ىذه الزيارة؟
لذلك يرى جانب من الفقو أنو من الصعوبة بما كان فرض مثل ىذا اإلجراء عمى البنوك

لما تستمزمو من نفقات معتبرة ،ولما تستغرقو من وقت طويل ،مما يجعمو صعب التطبيق من

الناحية العممية ،خاصة وأن عدد الحسابات التي تفتح يوميا ال يستيان بو.2
ب -أسموب التدقيق عن طريق البريد

يتم التدقيق في عنوان الزبون الجديد عن طريق البريد من خالل إرسال رسالة بريدية ،في

صورة رسالة ترحيب أو رسالة استقبال ،موجية إلى طالب فتح الحساب ،في العنوان محل التدقيق

والمذكور في استمارة طمب فتح الحساب ،فإذا رجعت الرسالة إلى البنك ثانية ،فإن ىذا دليل عمى

عدم صحة العنوان ،أما إذا لم ترجع فيفترض أنيا استممت من قبل الزبون الجديد المرسل إليو ،وأن

العنوان الذكور صحيح.

إن ما يميز ىذا األسموب عن أسموب التدقيق الميداني ىو أنو زىيد التكاليف من حيث

النفقات ،أضف إلى تميزه بإمكانية اثباتو ،ولكن السؤال المطروح في ىذا المقام ىو ىل يشترط أن

يبعث الخطاب بالبريد المسجل ،أم يكتفى بإرسال الخطاب بالبريد العادي غير المسجل؟ خصوصا
وأن البريد المسجل يعد ضمانة في حالة رجوع الرسالة إذا كان العنوان غير صحيح.
 _1قريمس عبد الحق ،المرجع السابق ،ص .>9
_ STOUFFLET Jean, « Compte ordinaire de dépôt », op. cit., p 09.
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أجابت محكمة السين التجارية 1عن ىذا السؤال بإقرارىا بوجوب اتباع أسموب الرسائل
المسجمة لمتحقق من عنوان الزبون الجديد ،ولكن ىذا الحكم قد تعرض لالنتقاد الشديد من الفقو

حيث وصف بأنو حكم مفرط في التمسك باألوضاع الشكمية ،في حين ال شيء في القانون وال في
األعراف البنكية تفرض اتباع أسموب البريد المسجل .2فالمطموب ىو إثبات رجوع الرسالة ،وىذه

تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتيا بجميع طرق االثبات ،وال تقتصر عمى أسموب الرسالة المسجمة

فقط .وليذا السبب لم يحظ الحكم القضائي بتأييد محكمة استئناف باريس التي نفت ضرورة المجوء

إلى البريد المسجل.

ولكن ورغم دعم الفقو ليذا القرار األخير القاضي بعدم اعتماد أسموب البريد المسجل

واالكتفاء بالبريد العادي ،فإن محكمة النقض الفرنسية رفضت تصديقو دون تقديم الجواب عن

السؤال المطروح آنفا .ألن الطعن في القرار االستئنافي يتضمن إشارة إلى أن األسموب البريد
المسجل ىو الطريق الوحيد الذي يضمن إعادة الرسالة إلى المرسل في حالة عدم توزيع السائل.
غير أن محكمة النقض الفرنسية لم تدن في قرارىا اتباع أسموب البريد العادي في إرسال

الرسالة ،األمر الذي استخمص منو أن محكمة النقض الفرنسية تقبل ضمنا أسموب البريد العادي

اء رقابيا كافيا ،ألن قرار النقض استند إلى أن محكمة استئناف باريس لم تبحث فيما إذا
وتعتبره إجر ً
كان العنوان الذي ذكره الزبون لمبنك غير مطابق لمعنوان المذكور في وثيقة اليوية الشخصية ،وىو
األمر الذي يشكل ظرفا يتطمب من البنك "حذ ار خاصا"  ،une vigilance particulièreبمعنى

ظرفا يقتضي إرسال الرسالة بالبريد المسجل.3

وعميو ،فإن المبدأ بالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية ىو وجوب مراقبة عنوان طالب فتح

الحساب بتباع أسموب البريد العادي ،غير أنو إذا ظيرت أسباب جدية تدعو لمتشكيك في صحة

العنوان الذي يتقدم بو ،فإن أسموب الرقابة األكثر ضمانا ىو أسموب البريد المسجل كونو يعتبر
أفضل دليل إثبات لمبنك.
ثانيا :المعمومات المطموب االستعالم عنيا وفقا لألعراف البنكية
إذا كانت النصوص القانونية قد اقتصرت عمى وجوب االستعالم عن ىوية طالب فتح
الحساب وعن عنوانو وعن مينتو وطبيعة نشاطو ،فإن العمل البنكي يذىب إلى أبعد من ذلك كونو

يحرص عمى التدقيق والتثبت من حقيقة معمومات أخرى لم يأت النص عمييا في القانون ولعل
_ TC seine, 11 mars 1964 : note de STOUFFLET Jean, « Compte ordinaire de dépôt », op. cit., p 10.

1

 _2الشماع فائق محمود ،المرجع السابق ،ص .42

_ STOUFFLET Jean, « Compte ordinaire de dépôt », op. cit., p 10.
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مبرر ذلك ،ىو أن التعامل مع البنك يقوم عمى االعتبار الشخصي ،األمر الذي من شأنو أن
يجعمو يتوخى الحيطة والحذر في اختيار زبائنو ،ناىيك عن أن متطمبات الوقاية من تبييض
األموال ومكافحتيا تقتضي االستعالم والتحقق من بعض العناصر األخرى ،ولو أنيا لم تذكرىا

النصوص القانونية ،إذ أن عدم النص عمييا ال يعني إىماليا ،وانما ربما كون المشرع متيقنا من أن

التحقق من كل من ىوية طالب فتح الحساب وعنوانو وكذا من مينتو ونشاطو ،سيترتب عميو

بالضرورة وسيستتبعو التحقق من أىميتو وسمطاتو ( )8ومن سمعتو ( ،)8فاألىمية مرتبطة باليوية
وأما السمعة فمرتبطة بالمينة والنشاط.
 -1التحقق من أىمية الزبون وسمطاتو

يتوجب عمى طالب فتح الحساب أن يكون متمتعا باألىمية الالزمة المتطمبة في إبرام أي

عقد ،1طالما أنو مقبل عمى ابرام اتفاقية الحساب مع البنكي ،لذلك يمتزم البنكي من حيث المبدأ بأن

يتحقق من أىمية 2وسمطات طالب فتح الحساب ،ألن عدم التحري يمكن أن يكون مصد ار
لمسؤوليتو ،وقد قرر القضاء الفرنسي أنو يتوجب عمى البنكي أن يثبت أنو قام بااللتزامات التي تقع

عمى عاتقو قبل فتح الحساب البنكي ،لذا يتوجب التحقق من أىمية لزبون الشخص الطبيعي (أ)

ومن أىمية الشخص المعنوي (ب).

أ -التحقق من أىمية وسمطات الزبون الشخص الطبيعي
كغيره من التصرفات القانونية ،يتطمب فتح الحساب بموغ سن الرشد القانوني ،ويفترض

بالبنكي أن يتحقق من ىذا األمر مباشرة من بطاقة اليوية بالتوازي من تحققو من ىوية المعني.

فمن ال يتمتع باألىمية الكاممة ،ال يستطيع من حيث المبدأ أن يطمب بنفسو فتح الحساب ،ىذا من
جية .ومن جية أخرى ،ومن أجل تشغيل الحساب ،البد عمى المعني أن يتمتع بأىمية التصرف
وبسمطات ال تتمتع بيا بعض الفئات من األشخاص.

وعميو ،سيكون لزاما عمى البنكي أن يتحقق من أىمية ومن سمطات زبونو ،ليس فقط ألن

صالحية اتفاقية فتح الحساب يمكن أن تثار ،ولكن من أجل التأكد من أن صاحب الحساب قادر
عمى مباشرة العمميات المسجمة في الحساب ،وعند اإلقتضاء من أجل الوقوف عمى العمميات التي
يكون ممنوعا من مباشرتيا ،وتحديد المؤىالت التي تمزمو ،أو من يجب تمثيمو.3

1

_ DEKEUWER- DEFOSSE Françoise, Droit bancaire, 8ème édition, DALLOZ, Paris, 2004, p 22.
2
_ ROUTIER Richard, Obligations et responsabilités du banquier, op. cit ., p 491.
3
_ STOUFFLET Jean, « Compte bancaire, généralités, compte de dépôt », op. cit ., p 10.
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وتجدر اإلشارة إلى أنو إذا كانت السمطات تعرف بصفة عامة بأنيا الحق الذي يسمح

لشخص بأن يقوم بتصرفات قانونية لحساب شخص آخر ،1فإنو يمكن لممعني أن يكمف شخصا

آخر بأن يفتح حسابا لو ،وىذا معناه أن أىمية صاحب الحساب غير مطموبة عند فتح الحساب.
ب -التحقق من أىمية وسمطات الزبون الشخص المعنوي

إذا كان الحساب المطموب فتحو باسم شخص معنوي ،فإنو في ىذه الحالة تثار مسألة ممثل
الشخص المعنوي ،لذلك يتوجب عمى البنك أن يتحقق من سمطات ىذا الممثل ،والذي يكون قد

عين ،وحددت صالحياتو بموجب القانون األساسي لمشخص المعنوي ،والذي يشترط تقديمو لدى
طمب فتح الحساب .2لذلك يتعين عمى الممثل القانوني لمشخص المعنوي أن يقدم التفويض
بالسمطات المخولة إليو ،3وذلك إلى جانب تقديمو القانون األساسي لمشخص المعنوي.

إن اليدف من الزام ممثل الشخص المعنوي بتقديم التفويض الذي يوضح السمطات المخولة

إليو ،ىو التحقق من أن ما يريد ىذا الممثل القانوني لمشخص المعنوي القيام بو ،وىو فتح حساب

باسم الشخص المعنوي ،يدخل ضمن تمك الصالحيات المحددة في التفويض ،ألنو في حالة ما إذا

كان فتح الحساب مستبعد من قائمة الصالحيات الممنوحة ليذا الممثل ،فإن البنك سيكون مسؤوال

عن كل ضرر يمحق الشخص المعنوي والغير إن ىو قبل طمب فتح الحساب بالرغم من ذلك.4
 -2التحقق من سمعة الزبون

تعتبر سمعة الزبون من العناصر التي يؤكد الفقو عمى ضرورة الوقوف عمييا بدقة ،إذ

يشترط أال يكون طالب فتح الحساب من ذوي السمعة السيئة ،كما أن العمل البنكي يسعى دائما
إلى الكشف عن سيء السمعة الذي ييدف من وراء فتح الحساب استعمالو لتحقيق أغراضو غير

المشروعة ،فالبنوك ال ترغب في فتح حساب ألشخاص مشكوك فييم ،بل تحرص عمى عدم

التعامل إال مع أشخاص حسني السمعة ال عيب فييم.

غير أنو تجدر المالحظة إنو إذا كان شرط حسن السمعة سيل التبرير من حيث ضرورتو ،إال

أنو غير كذلك من حيث مفيومو ،وذلك ألنو ىذا األخير يرتبط عمى األقل بجانبين أساسيين وىما
الجانب المادي ذو القيمة المالية ،وىو ما يعبر عنو بالمركز المالي ،والجانب المعنوي ذو القيمة
الخمقية .فأي من ىذين الجانبين يجب مراعاتيما عند التحقق من سمعة الزبون الجديد؟

_ BONNOME Régine, Instruments de crédit et de paiement, op. cit ., p 121.
_ STOUFFLET Jean, « Compte bancaire, généralités, compte de dépôt », op. cit ., p 14.

 _3المادة  07 /07من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _4قريمس عبد الحق ،المرجع السابق ،ص .96
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من المؤكد أن البنوك تفضل التعامل مع ذوي السمعة المالية المتينة ،وبالتالي ذوي المركز
المالي المتين ،وتسعى لالرتباط بيم بغية تحقيق المنفعة من ذلك ،وعميو ،يبقى الحساب الوسيمة

األمثل لالرتباط ،كون الحساب البنكي يعتبر في مقدمة وسائل جذب الزبائن لمتعامل معيم .وفي
المقابل ،ال تشجع البنوك عمى التعامل مع ذوي المردودات المالية الضعيفة التي ال تعود عمييا

بالفائدة ،كما أنيا ال تقبل التعامل مع ذوي سمعة سيئة.
ثالثا :تحيين المعمومات

ينبغي عمى البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعمل عمى
تحيين كل المعمومات المتحصل عمييا عن الزبون كل سنة ،سواء أكان الزبون شخصا طبيعيا أو
معنويا ،كما يتوجب عمى الجيات المذكورة أن تحين ىذه المعمومات في كل مرة تتغير ىذه

المعمومات ،1وبالتالي عمييا أن تنيي إلى عمم الزبون في حد ذاتو أنو إذا ما قام بتغيير أحد ىذه
المعمومات ،كالعنوان مثال ،فالبد عميو أن يعمميا ،وذلك بيدف تغيير المعمومات التي تحوزىا حول

ىذا العنصر.

وال تكتفي البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر بتحيين المعمومات التي

حصمت عمييا عن زبائنيا بمناسبة طمب فتح الحساب ،بل ينبغي عمييا في مناسبات أخرى ذكرتيا
الفقرة األولى من المادة < 1من النظام المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب

ومكافحتيما .غير أنو ال يمكن إدراكيا إال باالطالع عمى النص في صيغتو الفرنسية ،والذي جاء

كما يمي:

« Pour s’assurer que les données qu’ils détiennent sur la clientèle sont à
jour, les banques, les établissements financiers et les services financiers
d’Algérie-poste doivent les actualiser annuellement, et, au moins, à l’occasion
d’une transaction importante, d’une modification substantielle des normes de
documentation sur la clientèle ou d’un changement important dans le mode
de gestion du compte. »2

ألن النص في نسختو العربية غير واضح .وىو األمر ذاتو الذي أكدتو الخطوط التوجييية

المتعمقة بتدابير اليقظة في مواجية الزبائن.3

 _1المادة  06 /07من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
2

_ Article 06/ 01du règlement 12- 03, du 28 novembre 2012, relative à la prévention et à la lutte contre
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, journal officiel de la république algérienne n°
12 du 27 février 2013.
3
_ Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op. cit .,
p 05.
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وعميو ،فإن الحاالت التي تقتضي تحيين المعمومات المتحصل عمييا ،ىي:
 عند إجراء عممية تحويل ميمة. عند إجراء تعديل جوىري في المعايير المعتمدة لجمع الوثائق المتعمقة بالزبائن. عند إجراء تغيير ميم في طرق تسيير الحساب.ونظ ار ألىمية االستعالم عن الزبائن ،وأىمية المعمومات التي تحصل عمييا الجية

المستعممة ،بل وأىمية تحيينيا ،فإنو إذا اتضح لمبنك أو لممؤسسة المالية أو لممصالح المالية لبريد
الجزائر ،أن المعمومات التي جمعتيا بخصوص زبون معين لم تكن كافية بالشكل الذي يوضح
وضعيتو المالية أو ىويتو ،يتوجب عمييا أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لمحصول في أقرب اآلجال

عمى كل المعمومات التي تفيدىا في التعرف عمى الزبون بدقة ،ومن كل الجوانب .1ىذا من جية.

ومن جية أخرى ،ومن باب تسييل عممية تحيين المعمومات ،ينبغي عمى البنوك

والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تجعل عممية إقامة وتنظيم اتصاالت دورية

مع زبائنيا من اىتماماتيا ،أي أال تقتصر عالقة البنك أو المؤسسة المالية أو المصالح المالية مع
الزبون عمى عالقة األعمال فقط ،فال يتصل بيا إال عند أجراء عممية مالية مثال ،بل يجب تنظيم

اتصاالت دورية بين الطرفين.2

الفرع الثاني
إجراءات خاصة إزاء فئة معينة من الزبائن والحسابات
بتصنيف الزبائن اعتمادا عمى معيار تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،فإن سياسة

واجراءات قبول الزبائن الجدد المتخذة ،يجب أن تتالءم وتتناسب ودرجة الخطر المرتبطة بكل فئة
من فئات الزبائن .ويترتب عمى ىذا األمر أنو البد من توخي يقظة مشددة في مواجية الزبائن
الذين يشكمون خط ار كبيرا ،كأن يكون الزبون صاحب ثروة كبيرة ذات مصدر مجيول ،أو أن يكون

 _1المادة  03 /06من النظام رقم  ،03 -13المرجع السابق .وىو األمر الذي أكدتو كذلك الخطوط التوجييية المتعمقة
بتدابير اليقظة في مواجية الزبائن:
Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op. cit ., p
06.

 _2وىو ما يفيم من الفقرة  06من المادة  05من القانون رقم  01 -05المعدل والمتمم التي تنص عمى أنو "يجب عمى
المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر تفضيل إقامة اتصاالت دورية في إطار التعامل مع زبائنيا"
المرجع السابق.
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شخصا معرضا سياسيا( 1أوال) ،كما أنو ال بد من توخي اليقظة تجاه أنواع محددة من الحسابات
(ثانيا).
أوال :اإلجراءات المتخذة في مواجية األشخاص المعرضين سياسيا
تتعامل البنوك والمؤسسات المالية مع فئات مختمفة من الزبائن ،فتتباين درجات المخاطر

المرتبطة بيؤالء الزبائن باالستناد إلى عوامل عديدة ،كجنسية الزبون وطبيعة نشاطو .ونظ ار
الختالف درجات المخاطر ،يفترض بالبنوك والمؤسسات المالية أوال أن تتبنى سياسة داخمية لتحديد
المخاطر وادارتيا ،حتى تتمكن من تصنيف الزبائن حسب مستويات المخاطر التي يمثمونيا ،ثم

تتخذ في مواجية فئات الزبائن الذين يمثمون إجراءات خاصة ،أكثر صرامة مقارنة مع فئات الزبائن

األخرى.

يعتبر األشخاص المعرضون سياسيا من فئات الزبائن ذوي المخاطر المرتفعة ،خصوصا
فيما يتعمق بتبييض األموال .فالكثير من الفاعمين في الحياة السياسية ،سواء بحكم انتخابيم
العتالء مناصب سياسية ،بغض النظر عن مستوى وعن شكل المنصب السياسي ،أو بحكم

مسؤولياتيم في عمميات اتخاذ القرار ،يكونون أكثر عرضة من اآلخرين لصفقات الفساد أو لمرشوة
خاصة بمناسبة منح الصفقات العمومية.

والكثير من الفضائح ،جاءت لتوجو أصابع االتيام إلى ضموع البنوك ،سواء بإرادتيا ،أو

بسبب تياونيا ،في التسرب غير المشروع لألموال .وعمى ىذا األساس أصبح ىؤالء األشخاص
المعرضون سياسيا ،محل اىتمام أكبر مقارنة مع المواطنين العاديين ،وضروري لمكافحة تبييض

األموال.2

فبسبب المناصب الميمة التي يتقمدونيا أو تقمدوىا في الماضي يكونون معرضين

الستغالليم في قضايا الفساد وفي قضايا تبييض األموال ،بيدف تسييل مثل ىذه الصفقات
المشبوىة ،بالنظر إلى مراكزىم .وعميو ،فحتى إقامة عالقات أعمال مع أفراد عائالت المعرضين
سياسيا أو مع أشخاص مرتبطين بيؤالء ارتباطا وثيقا ،يمثل مخاطر تمس سمعة البنوك ،مماثمة

لتمك المترتبة عن االرتباط مع المعرضين سياسيا أنفسيم.3

_ Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op. cit .,
p 04.
2
_ LANDAU Hervé, op. cit ., p 69.
3
_ Ibid., p 70.
1
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فاستنادا إلى ما سبق ،يتعين عمى البنوك والمؤسسات المالية أن تتبع إجراءات التعرف

عمييم مشددة ،1دون أن يعني ذلك عدم الدخول في عالقات عمل معيم ،فيم ليسوا مجرمين وال
مبيضي أموال أو تجار مخدرات ،فالنصوص القانونية لمجموعة العمل المالي والمجموعات

اإلقميمية التي تعمل عمى غرارىا ،ال تمنع التعامل مع ىذه الفئة من األشخاص ،فكل ما في األمر
ىو إدراك المخاطر المرتبطة بيم ،والتعامل معيا بشكل مناسب ،2وذلك تماشيا مع توصيات

مجموعة العمل المالي األربعين .3وباإلضافة إلى ذلك ،فإن ىذه اإلجراءات الخاصة المتبعة
بشأنيم ،تختمف ( ،)8بحسب فئات األشخاص المعرضين سياسيا (.)8
 -1فئات األشخاص المعرضين سياسيا

لم يتطرق المشرع لموضوع األشخاص المعرضين سياسيا في قانون الوقاية من تبييض
األموال وتمويل اإلرىاب إال بعد تعديمو سنة  ،8188وكان ذلك أساسا تطبيقا لمتوصية السادسة

الصادرة عن مجموعة العمل المالي سنة  ،48181فالشخص المعرض سياسيا حسبو ىو كل أجنبي
معين أو منتخب ،مارس أو يمارس في الجزائر أو في الخارج وظائف ىامة ،تشريعية أو تنفيذية أو
إدارية أو قضائية.5

والحقيقة أن التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي  GAFIقد ميزت بين نوعين من

األشخاص المعرضين سياسيا :األشخاص المعرضون سياسيا األجانب (أ) واألشخاص المعرضون

سياسيا الوطنيون (ب).

أ -األشخاص المعرضون سياسيا األجانب
الشخص المعرض سياسيا األجنبي ىو الشخص الذي يمارس أو مارس وظائف ميمة في

دولة أجنبية ،كأن يكون قد تقمد منصب رئيس دولة أو رئيس حكومة ،أو كان سياسيا مرموقا ،أو

 _1مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا ،األشخاص السياسيون ممثمو المخاطر في مجال مكافحة
غسيل األموال وتمويل اإلرىاب 11 ،نوفمبر  ،2008ص  .04متاح عمىwww.menafatf.org :

 _2المرجع نفسو ،ص .07

_ Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération, les recommandations du GAFI, douzième
recommandation, op. cit ., p 16.
3

 _4مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،تقرير التقييم المشترك حول مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرىاب 01 ،ديسمبر  ،2010ص http://secretariat.easycgi.com .71

 -5المادة  04البند  07من القانون رقم  ،01 -05المعدلة بالمادة  02من األمر رقم  ،02 -12المرجع السابق.
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من مارس مسؤوليات عميا في السمطات العمومية ،أو كان قاضيا ،أو كان من كبار العسكريين ،أو
كان مسي ار لمؤسسة عمومية أو مسؤوال لحزب سياسي.1
ب -األشخاص المعرضون سياسيا الوطنيون
الشخص المعرض سياسيا الوطني ،فيو الشخص الذي يمارس أو مارس وظائف ميمة في

دولتو ،كأن يكون قد تقمد منصب رئيس دولة أو رئيس حكومة ،أو كان سياسيا مرموقا ،أو من
مارس مسؤوليات عميا في السمطات العمومية ،أو كان قاضيا ،أو كان من كبار العسكريين ،أو

كان مسي ار لمؤسسة عمومية أو مسؤوال لحزب سياسي.2

 -2اإلجراءات الخاصة بكل فئة من فئات األشخاص المعرضين سياسيا
يتوجب عمى البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ،وقبل بداية العالقة
مع كل زبون جديد وكان ذلك الزبون شخصا معرضا سياسيا ،أن تمارس رقابة صارمة ومشددة إزاء

ىذه الفئة من الزبائن ،أي تمتزم باليقظة في مواجيتيم بشكل مضاعف ،ألن ىؤالء يشكمون تيديدا
حقيقيا ،ففضال عن المعمومات التي ستحصل عمييا في سبيل التحقق من ىوياتيم ،ينبغي أن

تحصل عمى معمومات كافية حول مصدر األموال وأن تتخذ التدابير التي تضمن مراقبة مدعمة

ودائمة لعالقة العمل .3إذ يعتبر تحديد ىوية األشخاص المعرضين سياسيا ومراقبتيم من القضايا
الحاسمة بالنسبة لمبنوك ،بل ومن المسائل الميمة بالنسبة ليا.4

ولما كان األشخاص المعرضون سياسيا مقسمين إلى فئتين ،فقد ميزت التوصية الثانية

عشر من التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي بين نوعين من اإلجراءات :إجراءات خاصة
بفئة األشخاص المعرضين سياسيا األجانب (أ) ،وأخرى خاصة بفئة األشخاص المعرضين سياسيا

الوطنيين (ب).

_ Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération, les recommandations du GAFI, op. cit ., p 130.
1

 -3المادة  07من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.

_ Ibid., p 130.

2

_ KERVERN Patrick, « L’identification et la surveillance des personne politiquement exposés »,
Banque stratégie, n° 127, juin 2015, p 10.
4
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أ -اإلجراءات الخاصة بفئة األشخاص المعرضين سياسيا األجانب

1

يتعين إلزام البنوك والمؤسسات المالية ،وباإلضافة إلى تدابير اليقظة العادية المتعمقة

بالزبائن ،أن تمتزم في مواجية األشخاص المعرضين سياسيا األجانب ،وسواء أكان ىؤالء زبائن أو
مستفيدين فعميين ،بما يمي:
 أن تتوفر عمى نظام خاص بتسيير المخاطر يسمح بالتعرف ما إذا كان الزبون أو المستفيدالفعمي شخصا معرضا سياسيا.

 الحصول عمى إذن من المديرية العميا إلبرام عالقة التعامل أو بمتابعة العالقة إذا تعمق األمربزبون سابق.
 اتخاذ التدابير المعقولة لمعرفة مصدر األموال. ضمان استم اررية الرقابة المشددة ليذا النوع من العالقات.ب -اإلجراءات الخاصة بفئة األشخاص المعرضين سياسيا الوطنيين

2

فيما يخص األشخاص المعرضين سياسيا ،الوطنيين ،فيتعين عمى البنوك والمؤسسات

المالية أن تتخذ اإلجراءات المعقولة لتحدد ما إذا كان الزبون أو المستفيد الفعمي شخصا معرضا
سياسيا وطنيا ،أو يعتبر شخصا يمارس أو مارس وظيفة ميمة في منظمة دولية أو لحسابيا .واذا

تبين أن إقامة عالقة تعامل مع ىذا النوع من الزبائن يشكل خط ار مرتفعا ،يجب إلزام البنوك

والمؤسسات المالية ،في مواجية ىؤالء الزبائن وفي مواجية أفراد عائالتيم وفي مواجية من ليم
عالقة وثيقة بيم بما يمي:
-

الحصول عمى إذن من المديرية العميا إلبرام عالقة التعامل أو بمتابعة العالقة إذا تعمق األمر

بزبون سابق.

 اتخاذ التدابير المعقولة لمعرفة مصدر األموال. ضمان استم اررية الرقابة المشددة ليذا النوع من العالقات.ثانيا :اإلجراءات الخاصة بالحسابات السرية
بعد أن يقرر المجرم المجوء إلى الجياز المصرفي لتبييض أموالو غير المشروعة ،يبدأ في

التفكير في الطريقة التي يتبعيا إلدخال ىذه األموال إلى الجياز المصرفي ،ومن دون أن يتم
_ Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération, les recommandations du GAFI, op. cit ., p 16.
2
_ Ibid., p 16.
1
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اكشاف مصدرىا غير المشروع .وتعتبر عممية إدخال األموال في الجياز المصرفي أول مرحمة من
مراحل تبييض األموال ،والتي تسمى بمرحمة اإليداع ،فيي أخطر مرحمة يجب عمى صاحب

األموال غير المشروعة أن يجتازىا بنجاح ،لتمكن من إيصال مشروعو اإلجرامي إلى نيايتو.1

ولما كانت السرية المصرفية من العوامل التي تسيل عمميات تبييض األموال ،أصبح

المجرمون يمجؤون إلى البنوك إليداع أمواليم غير المشروعة فييا من خالل حسابات سرية.
وتجدر اإلشارة إلى أن السرية المصرفية تجمع بين مسألتين ميمتين:

تتمثل المسألة األولى في سرية الحسابات ،والتي تستند إلى المبدأ العام الذي يقوم عميو
العمل المصرفي ،وتطبقو البنوك في أعماليا ،وىو السرية المصرفية .في حين تتمثل المسألة الثانية
في الحسابات السرية ،والتي تعني الحسابات التي يختفي فييا اسم الزبون وراء رقم أو رمز ،فال
تظير ىويتو .فيذا النوع من الحسابات يعتبر من أىم أدوات السرية المصرفية بالنسبة لمدول التي
تتشدد في التقيد بمبدأ السرية المصرفية.

غير أنو ونظ ار لمتطمبات مكافحة تبييض والتي تقتضي االستعالم عن الزبون ومعرفة
ىويتو بدقة ،فإنو يتحتم عمى البنوك والمؤسسات المالية أن تكتفي بسرية الحسابات ،وتمغي

الحسابات السرية ،2وذلك نظ ار لمخطورة التي يشكميا ىذا النوع من الحسابات إذا فتحت ألصحاب
األموال غير المشروعة.
ونظ ار ألىمية إجراء التأكد من ىوية الزبون ،فإنو ال يجوز أن تقدم البنوك والمؤسسات

المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر عمى فتح حسابات ألشخاص مجيولي األسماء ( )8أو

حسابات مرقمة .)8( 3واذا تم فتح حساب مشترك ( ،)9فإنو البد من حيث المبدأ من التحقق من
ىوية كل شريك في الحساب .غير أن األمر يختمف بالنسبة لمحساب المفتوح باسم مستعار ():

وىو ما سيتم توضيحو في ما يأتي.

 _1دموش حكيمة ،مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية وتبييض األموال ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم
تخصص القانون ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،تاريخ المناقشة  23ماي  ،2017ص

.165

 _2تدريست كريمة ،المرجع السابق ،ص .247

 _3تنص المادة  09 /05من النظام رقم  03 -12عمى أنو "ال يمكن في أي حال من األحوال أن تقوم المصارف
والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر بفتح حسابات مجيولة االسم أو مرقمة" ،المرجع السابق.
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 -1الحساب مجيول االسم
الحساب مجيول االسم ،1أو كما يسمى كذلك بالحساب المغفل ،أو الحساب لحاممو ،فيو

ذلك الحساب الذي يفتح من دون الكشف عن ىوية الزبون حتى أمام مدير البنك ،2إذ يتم وضع

إشارة أو عالمة عمى الحساب ،بحيث ال يظير في الدفاتر أو السجالت إال من خالل تمك العالمة

أو اإلشارة .كما يمكن المجوء إلى أسموب الحساب مجيول االسم عندما يقوم فتح الحساب من
طرف وكيل لمصمحة شخص آخر وىو الموكل يريد إخفاء ىويتو الحقيقية.3
 -2الحساب المرقم
الحساب المرقم 4ىو ذلك الحساب الذي ينظر إليو أحيانا عمى أنو امتداد لمسرية المصرفية

مثل الحساب مجيول االسم ،5يقصد بو الحساب الذي يفتح ويتم التعرف عمى صاحبو برقم محدد
بدال عن اسمو .ولكن من جية أخرى يتم كشف ىوية الزبون صاحب الحساب والمعمومات المتعمقة
بو لمبنك.

فكل ما في األمر أن االطالع عمى ىذه المعمومات ال يكون متاحا إال لعدد قميل من

العاممين في البنك كالمدير ،أو الموظف الذي لو حق إدارة وتشغيل الحساب ،6أما بقية الموظفين
في البنك فميس ليم إال االطالع عمى الرقم الممنوح لمحساب ،والذي يظير غير مرفق بأية معمومة
أخرى حول ىوية الزبون في كل وثيقة متعمقة بو .ويتم المجوء إلى فتح الحسابات المرقمة بيدف

تقميص مخاطر خرق مبدأ السرية المصرفية ،وفيما عدا ذلك ،فإن الحساب المرقم يخضع لمقواعد

ذاتيا التي تخضع ليا أنواع الحسابات األخرى .وفي الدول التي تسمح بفتح ىذا النوع من
اء.7
الحسابات فإنو مخصص لمزبائن األكثر ثر ً

إن الحساب المرقم يحفظ لصاحبو ضمانة أكبر لعدم كشف ىويتو الشخصية ،كون الدفع ال

يجري في شبابيك البنك وانما يكون في مكتب المدير أو الموظف الذي يكمف بإدارة الحسابات

_ Le compte anonyme.

1

 _2مغبغب نعيم ،تيريب وتبييض األموال ،دراسة في القانون المقارن ،بدون دار نشر ،بدون بمد نشر ; ،811ص .ص
.;; -;:

 _3مغبغب نعيم ،السرية المصرفية ،المرجع السابق ،ص .103
4

_ Le compte à numéro.
_ Les comptes à numéro sont appelés aussi comptes numérotés ou comptes numériques : ROUTIER
Richard, Obligations et responsabilités du banquier, op. cit ., p 648.
5

 _6مغبغب نعيم ،تيريب وتبييض األموال ،المرجع السابق ،ص .ص .53 -52

_ ROUTIER Richard, Obligations et responsabilités du banquier, op. cit ., p. p 648- 649.
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المرقمة ،بعد استقبال الزبون في مكتبو ،أين يجري دفع األموال بناء ألمر الزبون بموجب مستند
خاص ،ويقوم المدير بتوقيع أمر الدفع ،بشكل ال يسمح بكشف ىوية الزبون.
 -3الحساب الجماعي
الحساب الجماعي ،ىو ذلك الحساب الذي يتم فتحو باسم عدة أشخاص ،والذي يمكن بدوره

إما أن يكون حسابا شائعا أو حسابا مشتركا .فالحساب الشائع ،ىو ذلك الحساب الذي يخضع

لمقواعد العامة التي تحكم حالة الشيوع ،وىو يخضع لقاعدتين أساسيتين :أوليا أن الحساب ال يمكن
تشغيمو إال بموافقة كل الشركاء في الحساب ،أو من طرف موكمييم ،أو من طرف وكيل مشترك

ليم قاموا بتعيينو؛ أما القاعدة الثانية ،فمضمونيا أن يتحمل المشتركون في الحساب يخضعون
لقاعدة التضامن السمبي ،فيتحممون المسؤولية المشتركة عن الرصيد المدين في الحساب في

مواجية البنك .أما الحساب المشترك ،فإنو ال يخضع ليتين القاعدتين.1

فيما عدا النص عمى امكانية فتح حسابات جماعية مع التضامن أو بدونو ،أو حتى شائعة

كذلك ،2فإنو ال توجد أية إشارة ،ال في القانون وال في النظام المتعمقين بالوقاية من تبييض األموال
وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما ،إلى واجب التحقق من ىوية كل شريك في الحساب ،وذلك رغم أن
كل شريك في الحساب الجماعي يعتبر زبونا لمبنك ،3مما يفترض بيذا األخير أن يتحقق من ىوية

كل واحد من الشركاء ،ورغم أىمية ىذه العممية في حد ذاتيا ،والتي من شأنيا أن تكشف عن أية

شبية بتبييض األموال ،ناىيك عن أن إجراء التحقق من ىوية مقدم طمب فتح الحساب من
االلتزامات الجوىرية التي ال يمكن االستغناء عنيا بغض النظر عن عما إذا كان الحساب مشتركا

بين عدة شركاء ،أو كان حسابا خاصا بزبون واحد.

ويبقى النص الوحيد الذي يمكن االستناد عميو ،ىو ما ورد في إلى التعميمة المتعمقة بالوقاية

من إصدار شيك بدون رصيد ،والتي تشير إلى ضرورة التحقق من ىوية وعنوان موطن كل شريك

في الحساب.4

 _2المادة  120من األمر رقم  ،11 -03المرجع السابق.

_ BONNEAU Thierry, op. cit., p 324.

1

 _3قريمس عبد الحق ،المرجع السابق ،ص .177

_ Article 05/ 02 de l’instruction N°01-11 « Lorsque le compte est ouvert aux noms de plusieurs
personnes (compte collectif), l’établissement déclarant est tenu de réclamer l’identité et l’adresse du
domicile de chacun des co-titulaires du compte.», op. cit .
4
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 -4الحساب المفتوح باسم مستعار
الحساب المفتوح باسم مستعار ىو ذلك الحساب الذي يتم فتحو لزبون باسم غير اسمو

الحقيقي .لذلك يتم فتح ىذا النوع من الحسابات بيدف إخفاء اليوية الحقيقية لممستفيد منو .إذ يمكن
أن يتم فتح حساب من طرف شخص من الغير ،كالمحامي الذي يمعب دور الوكيل ،وان كان
ممزما بأن يقر كتابة بأنو يعرف ىوية الشخص الذي تدخل لصالحو ،من دون أن يكون ممزما

بكشف ىوية الموكل أمام البنك ماسك الحساب.1

وبالتالي ،يؤمن ىذا النوع من الحسابات حماية خاصة لصاحبو ،تفوق تمك التي تتوفر في

الحساب المرقم ،كونيا تمبي رغبة الزبون في إخفاء أية معمومات أو وقائع تتعمق بشخصو

وبحساباتو لدى البنك .وبيذا يعتبر الحساب المفتوح باسم مستعار لمبيضي األموال ممجآ آمنا
لعممياتيم المشبوىة .خصوصا وأن السرية المصرفية تكون واسعة النطاق في ىذا النوع من
الحسابات ،حيث يستغل المبيضون ىذه السرية في تبييض األموال المتحصمة من مصادر غير من

خالل فتح حسابات بأسماء مستعارة ،ثم يتم تداول األموال غير المشروعة من خالل إجراء

تحويالت بنكية لألموال بيدف إخفاء مصدرىا.2

بالرغم من خطورة ىذا النوع من الحسابات ،والذي يستغل في عمميات تبييض األموال ،إال

أنو ال يوجد أي نص قانوني يشير إلى كيفية التعامل مع ىذا النوع من الحسابات.
الفرع الثالث

إجراء االحتفاظ بالمستندات كنتيجة لالستعالم عن الزبون
تمتزم الييئات الخاضعة ،وتحديدا البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر

بحفظ كل الوثائق والمستندات التي يقدميا الزبائن .3وقد جاء الزام المشرع البنوك والمؤسسات
المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر بحفظ المستندات استجابة لما جاء في التوصية الحادية

 _1تدريست كريمة ،المرجع السابق ،ص .ص .98 -97

 _2أرتباس نذير ،المرجع السابق ،ص .ص .170 -169

 _3المادة  14من القانون رقم  01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق ،وكذلك المادة  08من النظام رقم 03 -12
المرجع السابق.
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 حيث كانت واضحة في نصيا عمى أنو،1عشر من التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي
 بأنواعيا،ينبغي عمى التشريعات الداخمية أن تمزم كل المؤسسات المالية بحفظ الوثائق والمستندات

(ثانيا) والتي تحصل عمييا من زبائنيا بمناسبة االستعالم عنيم أو بمناسبة تنفيذ العمميات التي

 وىذا األمر.2 غير أن اتفاقية فينا كانت السباقة في النص عمى مثل ىذا االلتزام.يطمبون إجراءىا
.)إنما يدل عمى ما لمثل ىذا اإلجراء من أىمية (أوال
 الغاية من االحتفاظ بالمستندات:أوال
:ييدف االحتفاظ بالمستندات إلى تحقيق مجموعة من األىداف يمكن ذكرىا كما يمي
 يتيح إجراء االحتفاظ بالمستندات مبدأ الرقابة التي تمارسيا البنوك والمؤسسات المالية عمى والتنبؤ بما قد يجرى من عمميات مشبوىة في،حركة األموال والعمميات المصرفية
.المستقبل

 إثبات البنوك والمؤسسات المالية التزاميا بتدابير الوقاية من تبييض األموال ومكافحتيما وتقييميا من حيث مدى امتثاليا لمختمف النصوص القانونية والتنظيمية،وتأكيد مصداقيتيا

_ Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération, les recommandations du GAFI, 11ème
recommandation du GAFI : « Les institutions financières devraient être obligées de conserver, pendant
au moins cinq ans, tous les documents nécessaires relatifs aux opérations, nationales et internationales,
afin de leur permettre de répondre rapidement aux demandes d’information des autorités compétentes.
Ces
documents
doivent
être
suffisants
pour
permettre
la
reconstitution
d’opérations particulières (y compris les montants et, le cas échéant, les devises en cause) afin
de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites relatives à une activité
criminelle.
Les institutions financières devraient être obligées de conserver tous les documents obtenus
dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle (par exemple, la copie des
documents officiels d’identification tels que les passeports, les cartes d’identité, les permis de
conduire ou d’autres documents similaires, ou les informations figurant dans ces documents),
les livres de comptes et la correspondance commerciale, y compris les résultats de toute
analyse réalisée (par exemple, les recherches visant à établir le contexte et l’objet des
opérations complexes d’un montant anormalement élevé) pendant au moins cinq ans à
compter de la fin de la relation d’affaires ou de la date de l’opération occasionnelle.
Les institutions financières devraient être obligées par la loi de conserver les documents sur
les opérations et les informations obtenues dans le cadre des mesures de vigilance relatives à
la clientèle.
Les informations obtenues dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle et les
documents relatifs aux opérations devraient être mis à disposition des autorités compétentes nationales
lorsque ces dernières en ont le pouvoir », op. cit ., p 15.
1

. المرجع السابق، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية05 _ المادة2

- 149 -

الباب األول

الفصل الثاني :االلتزام باليقظة عند فتح حساب

المتعمقة بيذه التدابير 1وىذا األمر من شأنو أن يد أر عنيا المسؤولية في مواجية السمطات
الرقابية التي تخضع ليا.2

 إن فعالية مساىمة البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة تبييض األموال يظير من خاللتعاونيا اإليجابي من قبميا مع السمطات المختصة ،3وتحديدا الييئة المتخصصة ،أي خمية
معالجة االستعالم المالي ،ناىيك عن بقية السمطات األخرى ،كالسمطات القضائية ،وذلك

من خالل وضع ىذه الوثائق تحت تصرف السمطات المختصة عند طمبيا .4حتى تتولى
ىذه الجيات المختصة عممية تحميل المعمومات المتضمنة في مختمف والوثائق
والمستندات ،واستخالص الدليل في حالة توفره عمى وجود شبية تبييض األموال.5

 إن االحتفاظ بالمستندات والوثائق ،خصوصا تمك المتعمقة بالعمميات المنجزة ،من شأنو أنيساعد عمى تتبع مصدر األموال ووجيتيا ،وبالتالي التعرف عمى مشروعيتو من عدمو

6

وفي حالة عدم المشروعية سيتم اتخاذ بقية التدابير األخرى المتعمقة بمكافحة جريمة تبييض

األموال.

ثانيا :أنواع المستندات الواجب االحتفاظ بيا
إن التكريس القانوني لاللتزام بحفظ المستندات ،ال يستيدف الحفظ في حد ذاتو ،وانما
ييدف إلى تحقيق المصمحة العامة والتي تتمثل في مكافحة جريمة تبييض األموال ،ولذلك ،واذا

أريد لمحفظ أن يحقق الغاية التي كرس ألجميا ،فينبغي مراعاة شرطين أساسيين أثناء تنفيذ ىذا
االلتزام:

يتمثل الشرط األول في أن يتم االحتفاظ بمختمف السجالت والمستندات والتقارير بطريقة

آمنة ،باإلضافة إلى ضرورة االحتفاظ بنسخ احتياطية منيا في مكان آخر.

 _1تدريست كريمة ،المرجع السابق ،ص .174

 _2مباركي دليمة ،غسيل األموال ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه عموم ،تخصص قانون جنائي ،قسم العموم القانونية
كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،2008 -2007 ،ص .88

 _3ويقصد بالسمطات المختصة حسب المادة  04من القانون رقم  01 -05المعدل والمتمم :السمطات اإلدارية والسمطات
المكمفة بتطبيق القانون والسمطات المكمفة بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،بما فييا سمطات الرقابة.

 _4تدريست كريمة ،المرجع السابق ،ص .174
 _5المرجع نفسو ،ص .175

 _6مباركي دليمة ،المرجع السابق ،ص .87
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أما الشرط الثاني فيتمثل في أن تتصف طريقة الحفظ بسيولة وسرعة استرجاع كل ما تم
االحتفاظ بو من سجالت ومستندات ،بحيث يتم توفير أية بيانات أو معمومات يتم طمبيا بشكل

واف ودون تأخير.1

وتجدر اإلشارة إلى أن االلتزام بحفظ المستندات ينطبق عمى كل أنواع المستندات والوثائق

والتي يمكن تحديد أنواعيا من خالل الرجوع إلى كل من القانون والنظام المتعمقين بالوقاية من

تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما ،وذلك كما يمي:

تنص المادة  8:من القانون رقم ; 18 -1المعدل والمتمم عمى أنو:

"يتعين عمى الخاضعين االحتفاظ بالوثائق اآلتي ذكرىا وجعميا في متناول السمطات

المختصة:

 -1الوثائق المتعمقة بيوية الزبائن وعناوينيم خال ل فترة خمس ( )5سنوات عمى األقل

بعد غمق الحساب أو وقف عالقة التعامل.

 -2الوثائق المتعمقة بالعمميات التي أجراىا الزبائن خالل فترة خمس ( )5سنوات عمى

األقل ،بعد تنفيذ العممية"

أما المادة > 1من النظام رقم  ،18 -89فتنص عمى أنو:

"يجب عمى المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تحتفظ

وتضع تحت تصرف السمطات المختصة ما يأتي:

 الوثائق المتعمقة بيوية الزبائن وعناوينيم خالل فترة خمس ( )5سنوات عمىاألقل ،بعد غمق الحسابات و /أو وقف عالقة التعامل.

 الوثائق المتعمقة بالعمميات التي تم إجراؤىا ،بما فييا التقارير السرية ،خالل فترةخمس ( )5سنوات عمى األقل ،بعد تنفيذ العممية"

وأما الفقرة الثانية من المادة ? 8من النظام رقم  1> -88المتعمق بالرقابة الداخمية لمبنوك

والمؤسسات المالية 2فإنيا تنص عمى أنو:

 _ 1البنك المركزي العراقي ،المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان /قسم االمتثال" ،الضوابط الرقابية لممصارف
والمؤسسات المالية غير المصرفية بخصوص مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرىاب" ،2016 ،ص .30

https://cbi.iq

 _2نظام رقم  ،08 -11مؤرخ في  28نوفمبر  ،2011يتعمق بالرقابة الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية ،الجريدة الرسمية
لمجميورية الجزائرية العدد  ،47الصادر في  29أوث .2012
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"...يجب عمى البنوك والمؤسسات المالية ،وعمى الخصوص:
ز) االحتفاظ ،طبقا لمقواعد واآلجال المعمول بيا ،بالوثائق والمستندات المتعمقة بتحديد

ىوية الزبائن ومعرفتيم ،وتمك الخاصة بالتدابير المحققة فيما يتعمق بالمعامالت أو العمميات
أخير جميع الوثائق والمستندات
المكشوف عنيا من قبل أنظمة اإلنذار أو اإلخطار بالشبية ،و ا

المتعمقة بالعمميات المقيدة عمى الحسابات"

بالتمعن في الصوص المذكورة أعاله ،يالحظ أن عممية االحتفاظ ال تنصب فقط عمى
المستندات المتعمقة بالزبائن ( )8أو بالعمميات المجراة ( ،)8وانما كذلك تنصب عمى أنواع أخرى
من المستندات ( .)9والحقيقة ،فإن المنظم البنكي قد أصاب حين الزم البنوك والمؤسسات المالية
والمصالح المالية لبريد الجزائر باالحتفاظ بالتقارير السرية كذلك ،إلى جانب المستندات المتعمقة

بالزبائن وبالعمميات المجراة ،وذلك ألن كل وثيقة أو مستند يمكن أن تكون لو فائدة في الكشف عن
بعض الحقائق التي ال يمكن الوصول إلييا إال من خالل وثيقة أخرى ،غير تمك التي تتعمق

بالزبائن وبالعمميات المجراة.

 -1المستندات المتعمقة بالزبائن
أول نوع من المستندات يتوجب عمى البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد

الجزائر االحتفاظ بيا ،ىو تمك المتعمقة بالزبائن ،وتحديدا كل المستندات والوثائق التي حصمت
عمييا المؤسسة المعنية أثناء التحقق من ىوية الزبون طالب فتح الحساب لدييا ،في إطار تدابير

اليقظة التي يجب عمى الييئات المعنية أن تتخذىا في مواجية الزبائن ،وكذا طمبات فتح

الحسابات.1

واذا كان الزبون ممزم بتقديم وثيقة رسمية أصمية سارية الصالحية ،إلثبات ىويتو ،فإن
االحتفاظ ينصب بكل تأكيد عمى صورة طبق األصل من كل وثيقة تسمح بالتعرف عمى ىويتو

2

سواء أكان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا .وكمثال عمى ذلك ،أن يتم االحتفاظ بصورة طبق
األصل من بطاقة التعريف الوطنية أو من رخصة السياقة.

 _1البنك المركزي العراقي ،المرجع السابق ،ص .29

 _2المادة  02 /07من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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أما بالنسبة لمدة االحتفاظ بالوثائق ،فإنو يشترط االحتفاظ بيا لمدة خمس سنوات ،يبدأ

احتسابيا إما من تاريخ غمق الحساب في حالة غمقو ،أو من تاريخ وقف عالقة التعامل.1
 -2المستندات المتعمقة بالعمميات

تعتبر المستندات المتعمقة بالعمميات التي تم إجراؤىا من قبل الزبائن ،من بين الوثائق التي

يتوجب عمى البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر االحتفاظ بيا ،سواء أكانت
العمميات التي تم إجراؤىا عمميات وطنية أو عميات دولية ،فاالحتفاظ بيذا النوع من الوثائق يسمح
ليذه الييئات المعنية بتمبية طمبات الييئات المختصة المتعمقة بتقديم ىذه المستندات .كما يجب أن

تكون الوثائق كافية بالشكل الذي يمكن من التعرف عمى العمميات وتتبعيا بشكل دقيق ،بحيث
يجب توضيح مبمغ العممية وكذا العممة عند االقتضاء ،وذلك حتى تكون وسيمة إثبات ،في حالة
متابعة نشاط إجرامي ،وكانت العممية مرتبطة بذلك النشاط اإلجرامي.2

ويشترط االحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات عمى األقل ،يبدأ سريانيا بعد تنفيذ العممية

المعنية.3

 -3أنواع أخرى من المستندات
إذا كان القانون المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب المعدل والمتمم لم

يشر إال إلى نوعين من المستندات يتوجب االحتفاظ بيا ،4فإن األمر يختمف بالنسبة لبقية
النصوص األخرى ،أين ال يتوقف االحتفاظ بالمستندات عند تمك المعمقة بالزبائن وتمك المتعمقة

بالعمميات التي يطمب ىؤالء إجراءىا ،بل ىناك أنواع أخرى من المستندات يتوجب االحتفاظ بيا
إلى جانب النوعين المذكورين أعاله ،والتي سيتم توضيحيا كما يمي:

 _1وىي المدة التي حددتيا كل من المادة  ،14البند  2من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،والمادة  01 /08من
النظام رقم  ،03 -12وكذا التوصية الحادية عشر من توصيات مجموعة العمل المالي لسنة .2012
_ Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération, les recommandations du GAFI, 11 ème
recommandation du GAFI, op. cit ., p 15.
2

 _3وقد تم تحديد المدة بموجب نص المادة  01 /08من النظام رقم  ،03 -12والمادة  14في بندىا الثاني ،من القانون
رقم  ،01 -15المعدل والمتمم ،والتوصية  11من توصيات مجموعة العمل المالي لسنة .2012

 _4المادة  14من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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أ_ التقارير السرية:
تسمى التقارير السرية كذلك بتقارير العمميات غير العادية ،1وتعتبر التقارير السرية من

المستندات التي يتوجب عمى البنوك والمؤسسات المالية أن تحتفظ بيا ،2والتي يتم إعدادىا في
حالة ما إذا كانت عممية ما قد تمت في ظروف من التعقيد ،أو كانت غير عادية ،أو غير مبررة،
أو يبدو أنيا ال تستند إلى مبرر اقتصادي ،أو ال تستند إلى محل مشروع ،أو كان مبمغ العممية

يفوق حدا معينا يتم تعيينو عن طريق التنظيم.3

أما بالنسبة لمدة االحتفاظ بيا ،فإنو وباالستناد إلى ما جاء في البند األول من الفقرة األولى

من المادة > 1من النظام المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،والتي جاءت
صياغتيا كالتالي:

"الوثائق المتعمقة بالعمميات التي تم إجراؤىا ،بما فييا التقارير السرية ،خالل فترة خمس

( )5سنوات عمى األقل ،بعد تنفيذ العممية"

فإنو يالحظ أن المنظم البنكي قد وحد بين التقارير السرية والوثائق المتعمقة بالعمميات التي
تم إجراؤىا من ،ليس فقط من حيث مدة االحتفاظ بيا والتي تتمثل في خمس سنوات ،ولكن كذلك

من حيث بدء سريان ىذه المدة ،والتي جعميا تبدأ من تاريخ تنفيذ العممية.

غير أن السؤال المطروح في ىذا الخصوص ،ىو كالتالي :أال يعتبر توحيد مسألة انطالق

احتساب المدة المحددة أمر غير منطقي؟ ألن إعداد التقرير السري ال يكون أثناء تنفيذ العممية

بالضبط ،وانما يكون بعد اكتشاف الشبية ،والذي يمكن أن يكتشف إما أثناء تنفيذ العممية ،وفي
ىذه الحالة يفترض عدم إجراء العممية ،وتوقيف تنفيذىا ،مع ضرورة تحرير التقرير السري ،وفي

ىذه الحالة ال يوجد تاريخ تنفيذ العممية أصال ألنو لم يتم تنفيذىا .واما أن يتم اكتشاف الشبية بعد
تنفيذ العممية ،وفي ىذه الحالة ،يتم تحرير التقرير السري بعد ذلك ،بحيث يمكن أال يكون تاريخ

تحرير التقرير ىو نفسو تاريخ تنفيذ العممية ،فيمكن أن يكون بعده بيوم مثال.
كل ىذا إذا تم تحرير التقرير السري من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية ،أما إن تم
تحريره من طرف المجنة المصرفية ،وىذا كاستثناء ،وفي إطار ممارسة ميمتيا الرقابية عمى البنوك
 _1البنك المركزي العراقي ،المرجع السابق ،ص .30

 _2المادة  ،08البند  ،02من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.

 _3المادة  10من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق .وكذا المادة  04 /10من النظام رقم 03 -12
المرجع السابق.
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المؤسسات المالية ،فإن األمر يأخذ وقتا أطول مقارنة مع الحالة السابقة ،إذا يتم تنفيذ العممية ،وال
يتم تحرير التقرير من طرف البنك أو المؤسسة المالية المعنية ،بل تحرره المجنة المصرفية.1

ففي كمتا الحالتين ،فإن توحيد احتساب مدة االحتفاظ بالتقارير السرية ،بالشكل الموضح
أعاله ،يعتبر إجحافا في التقارير السرية ،من حيث بدء احتساب مدة الحفظ ،واألجدر أن يتم
احتساب مدة الخمس سنوات بالنسبة لمتقارير السرية من تاريخ تحرير ىذا النوع من التقارير.

ب_ المستندات الخاصة بالتدابير المحققة فيما يتعمق بالمعامالت أو العمميات
المكشوف عنيا من قبل أنظمة اإلنذار ،والمستندات المتعمقة باإلخطار بالشبية
لقد تمت اإلشارة إلى ىذه المستندات في المادة ? 8من النظام المتعمق بالرقابة الداخمية

لمبنوك والمؤسسات المالية ،المشار إلييا أعاله ،والحقيقة أنو باالطالع عمى الصيغة العربية لمفقرة
التي أشارت إلى ىذا النوع من المستندات ،فإنيا ال تؤدي المعنى ذاتو الذي يفيم من الفقرة في
صيغتيا الفرنسية ،والتي جاءت صياغتيا كما يمي:

Article 29 du règlement n° 11- 08 : « g) Conserver, conformément aux règles et
délais en vigueur, les pièces et documents relatifs à l'identification et la
connaissance de la clientèle, aux diligences réalisées à propos de transactions
ou d’opérations décelées par les systèmes d’alerte, ou à l’élaboration de
» …… déclarations de soupçon,

يالحظ أن ىذه الفقرة توضح أن ىناك مستندات خاصة بالتدابير المحققة أو المتخذة فيما
يتعمق بالمعامالت أو العمميات المكشوف عنيا من قبل أنظمة اإلنذار ،ومستندات أخرى ،تتعمق
باإلخطار بالشبية ،أي تمك التي تثبت أن البنك أو المؤسسة المالية قد اتخذت إجراء اإلخطار

بالشبية ،وذلك طبعا في حال وجودىا .ولذلك يتوجب االحتفاظ بيذين النوعين من المستندات.

 _1ا لتفاصيل مذكورة في الفرع األول (االلتزام بإعداد التقارير) من المطمب الثاني (النتائج المترتبة عمى متابعة العمميات)
من المبحث الثاني (مضمون االلتزام باليقظة عند تشغيل الحساب) ،من الفصل األول (االلتزام باليقظة أثناء تشغيل
الحساب) من الباب الثاني (مراقبة استعمال وسائل الدفع) من الرسالة.
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المبحث الثاني
المسؤولية المترتبة عن االخالل بااللتزام باالستعالم
يعتبر االلتزام باالستعالم ،من أولى االلتزامات الواقعة عمى البنوك كإجراء وقائي ،وكغيره

من االلتزامات ،فإن االخالل بو يؤدي إلى توقيع جزاءات عمى الطرف المخل بو ،نتيجة لممسؤولية
المترتبة عميو .وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع كان صارما في تقرير المسؤولية المترتبة عمى

االخالل بااللتزام باالستعالم ،إذ قرر مسؤولية تأديبية (المطمب األول) وأخرى جزائية (المطمب
الثاني) ،وبيذا يكون المشرع قد استجاب لما نصت عميو التوصيات األربعون الصادرة عن
مجموعة العمل المالي ،بأنو يجب عمى الدول أن تتأكد من وجود مجموعة من الجزاءات المناسبة

والرادعة ،والتي تطبق عمى األشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ال يحترمون االلتزامات المقررة

لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرىاب .كما تؤكد ىذه التوصيات عمى أن ىذه الجزاءات ال

يكتفى بتطبيقيا عمى البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمين غير المالية ،وانما كذلك تطبق
عمى مسيري ىذه المؤسسات.1

المطمب األول
المسؤولية التأديبية
تتعرض المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية وكذا مسيرييا لممساءلة تأديبيا في حالة

اإلخالل بواجب االستعالم عن الزبون حيث توقع عمى ىذه الييئات جزاءات تأديبية (الفرع الثاني)
بعد أن تتم معاينتيا من قبل الييئة المختصة بذلك (الفرع األول).
الفرع األول
الييئة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية

لما كانت المجنة المصرفية ىي الجية المكمفة بالسير عمى أن تمتمك البنوك والمؤسسات
المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر لمسياسيات التي تمكنيا من اتخاذ اإلجراءات والتدابير
المتعمقة بمعرفة الزبائن ،2فإنيا تعد كذلك الجية المكمفة باتخاذ اإلجراءات التأديبية ضد كل من
يخالف ىذه التدابير وال يمتزم بتطبيق اإلجراءات ،وىذا ما يؤكده القانون المتعمق بالوقاية من

تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما ،الذي نص صراحة عمى أن المجنة المصرفية ىي
_ Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération, 35ème recommandation du GAFI, op. cit., p 26.
1

 _2المادة  01 /25من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.
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الجية التي تكمف باتخاذ اإلجراءات التأديبية ،وطبقا لمقانون ،ضد كل بنك أو مؤسسة مالية ،ثبت
أن لدييا عجز فيما يخص إجراءاتيا الداخمية الخاصة بالرقابة في مجال الوقاية من تبييض األموال
وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما.1

وعمى ىذا األساس ،يالحظ أن المشرع قد عيد إلى المجنة المصرفية ،ومن خالل ميمة

رقابية عامة ،ضمان حسن سير النظام المصرفي ،وفي إطار الوقاية من تبييض األموال وتمويل
اإلرىاب ومكافحتيما ،فإنيا تحرس عمى مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية لألحكام

التشريعية والتنظيمية التي تخضع ليا في ىذا المجال ،2ثم تقوم بتوقيع الجزاءات عمى الجية
المخالفة في حالة ثبوت المخالفة .وحتى تتوصل المجنة المصرفية إلى توقيع الجزاءات عمى

المخالفين ،ال بد أن تتخذ إجراءات المراقبة والمعاينة (ثانيا) ،لذلك ،وبالنظر إلى ىذه السمطات

المخولة ليا ،يتعين البحث عن الطبيعة القانونية ليا (أوال).
أوال :الطبيعة القانونية لمجنة المصرفية

بالرغم من أىمية الصالحيات الموكمة لمجنة المصرفية ،سواء تمك المذكورة بموجب

نصوص قانون النقد والقرض أو بموجب قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب

ومكافحتيما ،فدورىا الرقابي الواسع الذي تمارسو ،والذي ينتيي بمتابعات تأديبية توقعيا عمى
المخالف 3ال يستيان بو ،إال أن قانون النقد والقرض لم يشر إلى التكييف القانوني ليا ،عمى غرار
قانون النقد والقرض السابق الممغى والذي نشأت في ظمو ،4إذ يكتفي قانون النقد والقرض الحالي
بتحديد الصالحيات الممنوحة ليا فقط وبتوضيح تشكيمتيا فقط .وأمام سكوت المشرع عن تحديد

الطبيعة القانونية لمجنة المصرفية ،وعمى خالف الكثير من الييئات التي كان واضحا في ىذا

الخصوص مثل خمية معالجة االستعالم المالي ،مما أدى بالفقو إلى التساؤل حول الطبيعة القانونية
الحقيقية لمجنة المصرفية ،بين ما إذا كانت سمطة أو ىيئة قضائية من نوع خاص.

اتجو بعض الفقو إلى القول بالطبيعة المزدوجة لمجنة المصرفية ( ،)8في حين كان لممجمس

الدولة الجزائري رأي آخر في ىذا الموضوع (.)8

 _1المادة  12من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
2

_ ZOUAIMIA Rachid, «Les pouvoirs de la commission bancaire en matière de supervision bancaire»,
Revue Idara, n° 40, 2010, p 51.

 _3بن لطرش منى" ،السمطات اإلداري ة المستقمة في المجال المصرفي :وجو جديد لدور الدولة" ،مجمة إدارة ،المجمد 12
العدد  ،2002 ،02ص .68

 _4المادة  143من القانون رقم  10 -90الممغى ،المرجع السابق.
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 -1الطابع المزدوج لمجنة المصرفية
اتجو بعض الفقو إلى تحديد طبيعة المجنة المصرفية انطالقا من وظائفيا ،فعندما تمارس

الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية ،وتوجو ليا األوامر واإلنذارات ،فإنيا تكون سمطة إدارية
بينما تعتبر سمطة قضائية عندما تمارس سمطتيا التأديبية.1

وقد استند الفقو في تحميمو ىذا إلى القانون الفرنسي ،الذي كيف المجنة المصرفية الفرنسية
آنذاك صراحة بأنيا ىيئة قضائية عندما تتصرف في إطار القمعية التي منحيا ليا القانون ،وكان
ذلك بموجب المادة  L613-23من القانون المالي والنقدي الفرنسي 2القانون رقم > 18 -:الصادر

سنة  8?>:والذي أنشأت بموجبو أصال.3

 -2الطابع اإلداري لمجنة المصرفية.
تدخل مجمس الدولة الجزائري لحسم الخالف حول الطبيعة القانونية لمجنة المصرفية ،حيث
كيفيا عمى أنيا سمطة إدارية مستقمة ،وبالتالي استبعد الطابع القضائي ليا ،وكان ذلك في ق ارره
الصادر في > 1ماي  ،8111حيث جاء فيو ما يمي...." :حيث أنو في األخير الطعن ضد قرارىا
يشكل طعنا بالبطالن ،يجعل تصنيف قرارىا ضمن الق اررات اإلدارية ،ومن ثم يتعين القول كما

استقر عميو الفقو أن المجنة المصرفية سمطة إدارية مستقمة".4

وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع قد بادر إلى إزالة الغموض الذي يكتنف المجنة المصرفية
من حيث طبيعتيا القانونية ،وكان ذلك من خالل مجموعة من النصوص القانونية الواردة في

1

_Cité par : ZOUAIMIA Rachid, « Le statut juridique de la commission bancaire en droit algérien »,
séminaire national sur le secteur bancaire et les lois de réformes économiques, faculté de droit,
université Mohammed Sadik Ben Yahia, Jijel, 02- 03- 04 mai 2005, (article non publié), p 03.
2
_ Article L613- 23 du code monétaire et financier français « I. - Lorsque la commission bancaire
statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative. », op. cit.

 _3غير أنو وبصدور قانون تطوير االقتصاد ،فقد اندمجت المجنة المصرفية الفرنسية مع سمطة مراقبة التأمينات والتأمين
المتبادل ) ،l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAولجنة مؤسسات القرض وشركات

االستثمار ) le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEIولجنة
شركات التأمين  ،le Comité des entreprises d'assurancesوذلك ألجل إنشاء ىيئة جديدة ىي ىيئة المراقبة الحذرة
) ،l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPRوعمى ىذا األساس فقد تم إلغاء المادة L613- 23

من القنين المالي والنقدي الفرنسي سنة  2010بموجب المادة  06من األمر رقم  ،76 -2010المؤرخ في  21جانفي
 .2010متاح عمىhttps://www.legifrance.gouv.fr :

 _4مجمس الدولة ،الغرفة الثالثة ،قضية رقم  ،112111قرار مؤرخ في  08ماي  ،2000يونين بنك ضد محافظ بنك
الجزائر ومن معو ،مجمة مجمس الدولة ،العدد  ،2005 ،06ص .69
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القانون رقم ; ،18 -1والتي إما عدلت ،أو أضيفت كمواد جديدة ،بموجب التعديل الصادر سنة

.18188

تنص المادة  1:من القانون رقم ; 18 – 1المعدل والمتمم عمى أنو" :السمطات المختصة:
السمطات اإلدارية والسمطات المكمفة بتطبيق القانون والسمطات المكمفة بمكافحة تبييض األموال
وتمويل اإلرىاب ،بما فييا سمطات الرقابة"
وتضيف المادة  81مكرر من القانون رقم ; 18 -1المعدل والمتمم ما يمي:

"تتولى السمطات التي ليا صالحيات ضبط و /أو اإلشراف و /أو الرقابة التي يتبعيا

الخاضعون .....مساعدة الخاضعين عمى احترام الواجبات المنصوص عمييا في ىذا القانون"
أما المادة  81مكرر  8من القانون ذاتو فتنص عمى أنو:

"تتولى السمطات المنصوص عمييا في المادة  11مكرر أعاله ،في إطار الوقاية من

تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما:

أ) السير عمى أن تتوفر لدى الخاضعين برامج مناسبة لكشف عمميات تبييض األموال
....

ب) مراقبة مدى احترام الخاضعين لمواجبات المنصوص عمييا في ىذا القانون بما في
ذلك عن طريق الرقابة في عين المكان.

ج) اتخاذ اإلجراءات التأديبية المناسبة واعالم الييئة المتخصصة بيا"...
يستنتج من خالل ىذه النصوص القانونية المعروضة ،وباالستناد كذلك إلى ما نص عميو

قانون النقد والقرض بأن المجنة المصرفية مكمفة بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية

لألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عمييا ،وذلك إلى جانب المعاقبة عمى اإلخالالت التي تتم

معاينتيا ،2وتقوم بذلك من خالل إجراء الرقابة الذي إما أن تتم في عين المكان واما أن تتم عن
طريق الوثائق ،كما سيتم بيانو الحقا ،بأن المشرع قد اعترف ضمنيا بأن المجنة المصرفية ىي

سمطة ،شأنيا في ذلك شأن الييئة المتخصصة ،أو خمية معالجة االستعالم المالي.

 _1أمر رقم  ،02 -12المعدل لمقانون رقم  ،01 -05المرجع السابق.

 _2المادة  105من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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أما بالنسبة لمطابع اإلداري ،وألن المشرع لم يصرح بو فيما يخص المجنة المصرفية ،فإنو
يستنتج من خالل النظر في طبيعة الق اررات التي تصدرىا ،ومن خالل اختصاص القضاء اإلداري

بنظر منازعاتيا من جية أخرى.

فاألعمال التي تصدر عن السمطات اإلدارية المستقمة ىي أعمال إدارية ،وىي تظير

ممارسة امتيازات السمطة العامة ،التي تمارسيا في األصل السمطات اإلدارية التقميدية .أما بالنسبة

لمنازعات المجنة المصرفية ،فإن ق ارراتيا المتعمقة بتعيين قائم باإلدارة مؤقت أو المصفي ،والعقوبات
التأديبية ،تكون قابمة لمطعن القضائي ،1ويكون الطعن من اختصاص مجمس الدولة.2
ثانيا :اإلجراءات التي تتخذىا المجنة المصرفية لمعاينة المخالفات
تنص الفقرة األولى من المادة  88من القانون رقم ; 18 -1المعدل والمتمم عمى ما يمي:

"تباشر المجنة المصرفية فيما يخصيا ،إجراء تأديبيا طبقا لمقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية

التي تثبت عج از في إجراءاتيا الداخمية الخاصة بالرقابة في مجال الوقاية من تبييض

األموال"....

يستنتج بمفيوم المخالفة ،بأن المجنة المصرفية مكمفة بالسير عمى أن تتوفر البنوك

والمؤسسات المالية ،وحتى المصالح المالية لبريد الجزائر عمى إجراءات وبرامج مناسبة لموقاية من

تبييض األموال ،وفي سبيل تحقيق ذلك ،تمارس ميمتيا الرقابية 3من خالل الوثائق ( )8ومن
خالل الرقابة في عين المكان (.)8
 -1الرقابة المستندية.
يتكفل بنك الجزائر بتنظيم الرقابة المستندية التي تتم بناء عمى الوثائق ،معتمدا في ذلك

عمى أعوانو ،ولكن لحساب المجنة المصرفية .4ويقوم ىذا النوع من الرقابة عمى التمخيصات التي
تقوم المفتشية العامة لبنك الجزائر بإعدادىا ،5وذلك باالستناد إلى الوثائق والتصريحات التي ترسميا

البنوك إلى بنك الجزائر بشكل دوري ومنتظم .6لذلك يوصف ىذا النوع من الرقابة بأنو دائم ،ألنو
 _1المادة  02 /107من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _2المادة  05 /107من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،نفسو.

 _3المادة  01 /108من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.
 _4المادة  02 /108من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.

 _5بوجممين وليد ،سمطات الضبط في القانون الجزائري ،دار بمقيس ،الجزائر ،2011 ،ص .124

 _6العيد سعدية ،المسؤولية الجزائية لمبنك عن جريمة تبييض األموال ،أطروحة لنيل شيادة دكتوراه في العموم ،التخصص:
القانون ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،تاريخ المناقشة  20فيفري  ،2016ص .261
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يقوم عمى أساس التصريحات الدورية التي تقوم بيا البنوك والمؤسسات المالية والتي تسمى

بالتقارير االحت ارزية.1

وعمى ىذا األساس ،تعتبر الرقابة التي تتم بناء عمى الوثائق من أىم األعمال التي تجسد
الدور الرقابي لمجنة المصرفية ،كونو يعد جزءا ال يتج أز من العممية اإلدارية ،التي تمارسيا عمى
البنوك ،ألنو وبناء عمى الوثائق التي تحصل عمييا ،تتأكد من مدى احترام البنوك والمؤسسات

المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر لمقواعد القانونية السارية المفعول المتعمقة بالوقاية ومكافحة

تبييض األموال وتمويل اإلرىاب.2

وتمارس المجنة المصرفية ىذا الدور الرقابي القائم عمى أساس المستندات من خالل وضع

برنامج لممراقبة ،حيث تعود ليا السمطة التقديرية في تحديد قائمة الوثائق والمعمومات التي تراىا

مفيدة ،وكذا آجال وطريقة تقديميا ،3لذلك يحق ليا أن تطالب البنك المعني أو المؤسسة المالية
المعنية ،بجميع الوثائق والمعمومات الضرورية والمتعمقة بالعمميات المصرفية ،دون أن يحتج

بالسرية المينية تجاىيا.4

وتجدر اإلشارة إلى أنو ونظ ار لمتوسع الكبير لشبكة البنوك والمؤسسات المالية ،وبيدف
تحقيق نتائج أكثر إيجابية لمرقابة التي تتم عمى أساس المستندات ،فقد تم إنشاء مديرية متخصصة

عمى مستوى المديرية العامة لمتفتيش سنة  ،8118وقد أسندت إلييا ميمة التأكد من مدى دقة
وصحة البيانات التي تتضمنيا الوثائق المرسمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية ومدى احتراميا

لمقواعد االحت ارزية ومدى التزاميا بقواعد العمل المصرفي السارية المفعول ،باإلضافة إلى أنيا
تسير عمى احترام آجال تبميغ المعمومات والوثائق وعرضيا بما يتناسب مع نماذج التقديم وصيغو

المحددة من طرف بنك الجزائر.5

 _1بنك الجزائر ،التقرير السنوي  :2008التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر ،سبتمبر  ،2009ص  .162متاح عمى:
www.bank-of-algeria.dz

 _2العيد سعدية ،المرجع السابق ،ص .162

 _3المادة  02 /109من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _4المادة  05 /109من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.

 _5بوراس أحمد ،عياش زبير" ،الجياز المصرفي الجزائري في التكيف مع المعايير الدولية لمرقابة المصرفية" ،مجمة العموم
االنسانية ،العدد  ،30المجمد ب ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،ديسمبر  ،2008ص .224
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 -2الرقابة في عين المكان.1
عالوة عن متابعة ورقابة امتثال البنوك والمؤسسات المالية لألحكام القانونية والتنظيمية في

مجال احترام المعايير والنسب في التسيير االحترازي ،يشمل مخطط عمل ىيئة اإلشراف كذلك
أشغال الرقابة والتقييم لمطابقة اإلجراءات التي وضعتيا البنوك والمؤسسات المالية والمصالح

المالية لبريد الجزائر في مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرىاب .2وفي ىذه الحالة تكون
الرقابة مباشرة من خالل الزيارات الميدانية التي تقوم بيا المجنة المصرفية لمبنك المعني .3وعمى

غرار الرقابة التي تتم بناء عمى الوثائق ،يكمف بنك الجزائر كذلك بتنظيم الرقابة في عين المكان

ويكون ذلك بواسطة أعوانو ولحساب المجنة المصرفية أيضا.4

غير أنو ،وبخالف الرقابة عمى المستندات التي تعتبر رقابة دائمة ،فإن الرقابة الميدانية
تعتبر رقابة محددة المدة ،خالل السنة قيد الدراسة ،ويشير التقرير السنوي األخير الصادر عن بنك

الجزائر سنة = ، 818بأن الرقابة الميدانية التي قامت بيا المجنة المصرفية ،والتي كانت مخصصة
بشكل حصري لتقييم جياز مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرىاب قد غطت  81بنكا والمصالح

المالية لبريد الجزائر.5

وتكتسي الرقابة في عين المكان أىمية بالغة ،كونيا تسمح بالتأكد من مدى صحة

المعمومات المتوصل إلييا من خالل الرقابة عمى أساس الوثائق ،ومن خالل الرقابة في عين
المكان يتم كذلك تقييم السياسات التي وضعيا البنك المعني امتثاال لألحكام التشريعية والتنظيمية
التي يخضع ليا ،من حيث مدى فعاليتيا ونجاعتيا .كما تسمح بالتحقق من مدى وجود مخالفات
لمتشريع والتنظيم المعمول بيما من عدمو ،وفي مجال تبييض األموال ،تسمح عممية الرقابة

 _1المادة  10مكرر  2البند من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

 _2وتشير النتائج األولية المستخمصة من ميمة الرقابة في عين المكان إلى إحراز بعض التقدم ،مقارنة بالمعاينات السابقة.
في حين تم تشخيص بعض النقائص في األجيزة الموضوعة من طرف بعض البنوك ،في مجال اإلجراءات

الداخمية ونظم مراقبة العمميات واعالم وتكوين الموظفين ،خاصة فيما يتعمق بالتعرف عمى الزبائن (اعرف زبونك) .وفي
المقابل ،وخالل عمميات التحقق التي أجريت عمى عينات تم اختيارىا عشوائيا من طرف أعوان الرقابة ،قام مفتشو بنك
الجزائر ،لدى أحد البنوك ،بإعداد تقارير سرية موجية إلى خمية معالجة االستعالم المالي ،وتتعمق تمك التقارير بمعامالت
مشبوىة تمت معاينتيا في حسابات بعض الزبائن .بنك الجزائر ،التقرير السنوي  ،2016التطور االقتصادي والنقدي
لمجزائر ،ص .120متاح عمىwww.bank-of-algeria.dz :

 _3العيد سعدية ،المرجع السابق ،ص .261

 _4المادة  02 /108من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _5بنك الجزائر ،التقرير السنوي  ،2016المرجع السابق ،ص .120
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الميدانية ىذه كذلك بتقييم التدابير الموضوعة من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعني بالزيارة
المخصصة لمكافحة تبييض األموال ،خاصة تمك المتعمقة بتدابير اليقظة تجاه الزبائن وتجاه

العمميات المنجزة من طرفيم.1

وتجدر اإلشارة ،إلى أنو وحتى يتمكن األعوان المكمفون بممارسة مياميم الرقابية في عين

المكان بشكل أفضل ،يتعين عمى البنوك والمؤسسات المعنية بالمراقبة تييئة الظروف ووسائل

العمل لممراقبين ،ناىيك عن ضرورة تقديم كل المستندات والوثائق والسجالت المتعمقة بالزبائن
وبعممياتيم ،وىذا ىو الغرض األساسي من االحتفاظ بالوثائق المشترط في قانون الوقاية من تبييض

األموال وتمويل اإلرىاب لمدة ; 1سنوات 2والذي أكد عميو النظام رقم  19 -88في مادتو الثامنة
(> ،)1والتي تمزم ىذه الييئات الخاضعة بوضع ىذه الوثائق والمستندات تحت تصرف الييئات
المختصة في حالة طمبيا.

الفرع الثاني
طبيعة الجزاءات التأديبية
تعتبر المجنة المصرفية الجية المختصة بتوقيع

الجزاءات التأديبية في حق البنك أو

المؤسسة المالية في حالة إخالل أحدىما باألحكام القانونية والتنظيمية المتعمقة بممارسة أنشطتيا

ومن بين ىذه النصوص القانون المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،وتحديدا

المادة  88منو التي تنص في فقرتيا األولى عمى ما يمي:

"تباشر المجنة المصرفية فيما يخصيا ،إجراء تأديبيا طبقا لمقانون ضد البنك أو المؤسسة

المالية التي تثبت عج از في إجراءاتيا الداخمية الخاصة بالرقابة في مجال الوقاية من تبييض
األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما"...

وأما النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقو ،فيتعمق األمر تحديدا بالنظام رقم 19 -88

حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة ; 8منو عمى ما يمي:

"وفي حالة التقصير ،يمكن أن تفتح المجنة المصرفية إجراء تأديبيا ضد المصارف

والمؤسسات المالية"...

 _1باإلضافة إلى تقييم تعض التدابير األخرى التي وضعتيا البنوك والمؤسسات المالية في سبيل مكافحة تبييض األموال
كالبرامج التدريبية الموجية لمموظفين ،تدريست كريمة ،المرجع السابق ،ص .290

 _2المادة  8:من القانون رقم ; ،18 -1المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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وعميو ،وفي حالة إخالل البنك أو المؤسسة المالية بإجراءات االستعالم عن الزبون ،فإنو
والى جانب توقيع جزاءات تأديبية عمييا (أوال) ،فإنو يتم توقيع جزاءات تأديبية أخرى عمى ممثمييا

(ثانيا) ،وىو ما سيتم بيانو بنوع من التفصيل في ىذا الفرع.

أوال :الجزاءات التأديبية المقررة لمبنك أو المؤسسة المالية المخالفة.
بعدما تبت المجنة المصرفية في الوقائع المنسوبة لمبنك أو المؤسسة المالية المخالفة ،تبادر

إلى إعالم الكيان المعني بالوقائع المنسوبة إليو بواسطة وثيقة غير قضائية ،أو بأية وسيمة أخرى

ترسميا إلى ممثمو الشرعي .وباإلضافة إلى ذلك ،تعمم ىذا األخير بإمكانية اطالعو عمى مختمف
الوثائق التي تثبت المخالفات التي تم معاينيا في مقر المجنة المصرفية ،وذلك حتى تتاح لمممثل
الشرعي لمكيان المعني بالمخالفة فرصة تقديم التوضيحات وابداء المالحظات ،والتي يتوجب عمى
ىذا الممثل الشرعي أن يرسميا في أجل أقصاه ثمانية أيام.1

عند ثبوت المخالفة ،توقع المجنة المصرفية في حق البنك أو المؤسسة المالية المخالفة

مجموعة من الجزاءات التأديبية ،والتي أحالت بشأنيا الفقرة األولى من المادة  88من القانون رقم

; 18 -1المعدل والمتمم ،المذكورة أعاله ،إلى قانون النقد والقرض ،كونو نص عمى ىذه
الجززاءات التأديبية ،في المادة  88:منو.

إن المالحظ عمى ىذه العقوبات التأديبية ،وعمى خالف التدابير ،2أنيا جاءت عامة ،بمعنى

أنو في كل مرة يخالف فييا البنك أو المؤسسة المالية النصوص القانونية أو التنظيمية المتعمقة
بنشاطو ،أو لم يذعن ألمر المجنة المصرفية أو لم يأخذ بعين االعتبار التحذير الذي وجو إليو

مسبقا ،تبادر المجنة المصرفية إلى توقيع إحدى العقوبات ،3أي أنو ال توجد مخالفة محددة تقابميا
عقوبة محددة ،وىذا عمى خالف التدابير الوقائية.

 _1المادة  114مكرر من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

 _2تجدر اإلشارة إلى أن المجنة المصرفية تتخذ مجموعة من التدابير الوقائية والتي يكون اليدف منيا تصحيح األوضاع
السائدة في البنك أو المؤسسة المالية والتي اقتضت مثل ىذه التدابير ،وضمان حسن سيرىا ،وحماية أموال المودعين
وبصورة عامة ،تيدف مثل ىذه التدابير الوقائية إلى حماية النظام المالي لمبنك أو المؤسسة المالية .وتتمثل ىذه التدابير في

كل من توجيو التحذير ،دعوة البنك أو المؤسسة المالية إلى اتخاذ كل التدابير التي من شأنيا أن تعيد أو تدعم التوازن
المالي أو تصحح أساليب تسييره .تعيين قائم باإلدارة مؤقت .والمالحظ بشأن ىذه التدابير أن كل واحد منيا مقرر في

حالة معينة ،وىو ما توضحو المواد من  111إلى  113من األمر رقم  11 -03المعدل والمتمم.

 _3المادة  114من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.
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وكذلك األمر بالنسبة لتبييض األموال ،ففي حالة إخالل البنك أو المؤسسة المالية
بالنصوص القانونية والتنظيمية المتعمقة بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما

تخضع الجية المخالفة لمعقوبات ليذه العقوبات ،وىو ما يؤدي إلى القول بأنو يعود لمجنة المصرفية
السمطة التقديرية في تقرير العقوبات المناسبة لمبنك أو المؤسسة المالية المخالفة.

غير أنو يجدر التساؤل عن مدى مالءمة ىذه العقوبات التأديبية في حالة اإلخالل بالقواعد

المتعمقة بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،أال يجدر تخصيص عقوبات تأديبية خاصة
بالمخالفين لمقواعد القانونية المقررة لموقاية من تبييض األموال ومكافحتيا ،مثمما ىو الحال بالنسبة
لمعقوبات الجزائية؟
وعميو ،ففي حالة إخالل البنك أو المؤسسة المالية بااللتزام باالستعالم ،فإنو حسب الفقرة

األولى من المادة  88:من األمر رقم  88 -19المعدل والمتمم:

"يمكن لمجنة أن تقضي بإحدى ىذه العقوبات:
 .1اإلنذار.
 .2التوبيخ.
 .3المنع من ممارسة بعض العمميات وغيرىا من انواع الحد من ممارسة النشاط.
...... .4
..... .5
 .6سحب االعتماد.
وزيادة عمى ذلك ،يمكن المجنة أن تقضي إما بدال عن ىذه العقوبات المذكورة أعاله واما

إضافة إلييا ،بعقوبة مالية تكون مساوية عمى األكثر لمرأسمال األدنى الذي يمزم البنك أو

المؤسسة المالية بتوفيره" ...

يالحظ بداية أن المشرع قد ترك المجال فعال لمسمطة التقديرية لمجنة المصرفية في اختيار

العقوبة المناسبة ،كما أن المجنة المصرفية ال يمكنيا أن تقضي بأكثر من عقوبة من ىذه
العقوبات ،ما عدا العقوبات المالية كما سيتم بيانو الحقا ،فميا الحق فقط في توجيو اإلنذار والتوبيخ

( ،)8أو في المنع من ممارسة بعض العمميات ( ،)8أو سحب االعتماد (.)9
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 -1اإلنذار والتوبيخ.
يعتبر كل من االنذار والتوبيخ من قبيل العقوبات ذات الطابع المعنوي ،إذ يمكن لمجنة

المصرفية أن توجو إحدى ىتين العقوبتين لمبنك المخل ،إذا رأت أن اإلخالل بالنصوص القانونية
والتنظيمية المتعمقة بممارسة النشاط ،لم تترتب عميو أضرار بالشكل الذي يتطمب معيا توقيع

عقوبات أكثر شدة من ىتين العقوبتين ،غير أنو في حالة عدم أخذ البنك ىتين العقوبتين بعين

االعتبار ،فاألكيد أن المجنة ستقضي بعقوبات أكثر شدة.

غير أن السؤال المطروح ىو متى يمكن لمجنة المصرفية أن توقع مثل ىتين العقوبتين في
حالة االخالل بااللتزام باالستعالم؟ وىو السؤال الذي يؤكد الفكرة المطروحة سابقا ،وىي أن ىذه
العقوبات جاءت عامة وغير مرتبطة بنوع محدد من المخالفات ،كما بالنسبة لمعقوبات الجزائية.
 -2المنع من ممارسة بعض العمميات وغيرىا من أنواع الحد من ممارسة النشاط
يعتبر المنع من ممارسة بعض العمميات من العقوبات المقيدة لمحقوق ،1كونيا إذا قررتيا
المج نة المصرفية في حق البنك المخالف ،فإنيا ستمنعو من ممارسة حقو القانوني ،المعترف لو

كبنك أو كمؤسسة مالية ،وىو ممارسة العمميات المنصوص عمييا في قانون النقد والقرض.2

والمنع يقع عمى بعض العمميات ،وليس كميا ،وتعود السمطة التقديرية لمجنة المصرفية دائما تحديد

طبيعة العمميات التي سيمنع البنك أو المؤسسة المالية المخالفة من ممارستيا .والسؤال المطروح

أعاله يعيد طرح نفسو في ىذه الحالة كذلك.
 -3سحب االعتماد

يعتبر االعتماد أشد أنواع العقوبات التي يمكن لمجنة المصرفية أن تقررىا في حق البنك

المخالف أو المؤسسة المالية المخالفة ،فباعتبار أن االعتماد ىو ذلك اإلجراء القانوني الذي يفرض
عمى المؤسسة الحاصمة عمى الترخيص من مجمس النقد والقرض ،أن تطمب منو اعتمادىا كبنك أو

كمؤسسة مالية حسب الحالة ،3والذي إذا تحصمت عميو المؤسسة المعنية ،يسمح ليا بممارسة
النشاط المصرفي ،لذلك يعتبر االعتماد وسيمة لحماية النظام البنكي والمودعين والمستثمرين ،4فإنو

 _1تدريست كريمة ،المرجع السابق ،ص .293

 _2المواد من  66إلى  72من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _3المادة  92من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.

 _4أعميور فرحات ،تنظيم االلتحاق بالمينة المصرفية في التشريع الجزائري ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه عموم في
الحقوق ،تخصص قانون خاص ،قسم الحقوق ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة  ،1السنة
الجامعية  ،2017 -2016ص .106
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يترتب عمى سحبو حل البنك وتصفيتو ( ،)8وقبل ذلك يترتب عميو توقيف البنك عن ممارسة
النشاط المصرفي (.)8
أ -توقيف البنك أو المؤسسة المالية عن ممارسة النشاط المصرفي.
يعتبر توقيف البنك عن ممارسة نشاطو نتيجة طبيعية لقرار سحب االعتماد ،طالما أن ىذا

األخير كان الوسيمة األساسية التي تخول ليما ممارسة النشاط المصرفي.
ب -حل البنك وتصفيتو.

إذا قررت المجنة المصرفية ،وفي حدود اختصاصيا ،1سحب االعتماد من البنك أو
المؤسسة المالية المخالفة ،فإنو يكون قيد التصفية ،وتقوم المجنة المصرفية في ىذه الحالة بتعيين
مصف تنتقل إليو كل سمطات اإلدارة والتسيير والتمثيل ،ىذا من جية .ومن جية أخرى ،يتعين

عمى البنك أو المؤسسة المالية خالل فترة التصفية:2

 أال يقوم إال بالعمميات الضرورية لتطيير الوضعية. أن يذكر بأنو قيد التصفية. أن يبقى خاضعا لرقابة المجنة المصرفية.3 -4العقوبة المالية
يمكن لمجنة المصرفية ،أن تقضي بعقوبة مالية عمى البنك أو المؤسسة المالية المخالفة

غير أن ىذه العقوبة المالية ،وبحسب ما ىو وارد في الفقرة الثانية من المادة  88:من األمر رقم

 88 -19المذكورة أعاله ،يمكن أن تكون عقوبة أصمية مثميا مثل أية عقوبة تأديبية أخرى سبق
ذكرىا ،كما يمكن أن تكون عقوبة تكميمية ،وفي ىذه الحالة ،تقضي بيا المجنة المصرفية إضافة

إلى إحدى العقوبات التأديبية التي تكون قد قررتيا في حق البنك أو المؤسسة المالية المخالفة.

وتجدر اإلشارة إلى أن لمجنة المصرفية دائما السمطة التقديرية في تقرير أي العقوبات ستقررىا ،وما

 _1ىناك بعض الحاالت التي يكون فييا سحب االعتماد من مجمس النقد والقرض ،لذلك جاء النص في المادة  115عاما
حينما نص عمى أنو " يصبح قيد التصفية كل بنك أو كل مؤسسة مالية تقرر سحب االعتماد منيا "...بغض النظر عن

مصدر الق ارر ،سواء أكان مجمس النقد والقرض أو المجنة المصرفية.

 _2تج در اإلشارة إلى أن تصفية البنك أو المؤسسة المالية تتم وفقا لقواعد التصفية الخاصة بالشركات التجارية المنصوص
عمييا في القواعد العامة.

 _3المادة  115من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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إذا كانت ستضيف عقوبة مالية تكميمية أم تكتفي بالعقوبات األصمية ،وىذا بالنظر إلى طبيعة
المخالفة.
أما من حيث مقدار مبمغ العقوبة ،فقد ترك المشرع المجال مفتوحا لمجنة المصرفية لتحديده

واكتفى بتحديد الحد األعمى الذي ال يمكن أن يتجاوزه المبمغ ،حيث أنو ال يمكن أن تتجاوز قيمة
العقوبة المالية الرأسمال األدنى الذي يتوجب عمى البنك أو المؤسسة المالية توفيره ،أي يجب أال

تتجاوز مبمغ عشرة ماليين دينار جزائري بالنسبة لمبنوك ،وأال تتجاوز ثالثة ماليير وخمسمائة

مميون دينار جزائري بالنسبة لممؤسسات المالية.1

ثانيا :الجزاءات التأديبية المقررة لممسيرين
باعتبار البنك أو المؤسسة المالية شخصان اعتباريان ،فإنيما ال يمكنيما التصرف إال من

خالل شخص طبيعي أو أشخاص طبيعيين يمثمون ىذا الكيان المعنوي ،لذلك وكما توقع المجنة
المص رفية جزاءات تأديبية عمى البنك أو المؤسسة المالية المخالفة ،فإنيا توقع كذلك عمى الممثل
في حالة اخاللو بالنصوص القانونية والتنظيمية المتعمقة بالوقاية من تبييض األموال ومكافحتيما

وبالتحديد في حالة اإلخالل بواجب االستعالم.

بالرجوع إلى المادة  18 /88:من األمر رقم  ،88 -19المعدل والمتمم ،فإنيا تنص عمى
ما يمي:

"إذا أخل بنك او مؤسسة مالية بأحد األحكام التشريعية أو التنظيمية المتعمقة بنشاطو أو

لم يذعن ألمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير ،يمكن لمجنة أن تقضي بإحدى ىذه العقوبات:
.... .1
..... .2
..... .3
 .4التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم باإلدارة مؤقتا أو عدم تعيينو.

 .5إنياء ميام شخص أو أكثر من ىؤالء الشخاص أنفسيم مع تعيين قائم باإلدارة مؤقتا أو
عدم تعيينو.....

 _1المادة  02من النظام رقم  ،04 -08المؤرخ في  23ديسمبر  ،2008يتعمق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات
المالية العاممة في الجزائر ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،72الصادر في  24ديسمبر .2008
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وزيادة عمى ذلك ،يمكن المجنة أن تقضي إما بدال عن ىذه العقوبات المذكورة أعاله،واما

إضافة إلييا ،بعقوبة مالية تكون مساوية عمى األكثر لمرأسمال األدنى الذي يمزم البنك أو

المؤسسة المالية بتوفيره"...

يالحظ أنو لمجنة المصرفية إما أن التوقف مؤقتا مسي ار أو أكثر عن عممو ( ،)8واما أن

تنيي ميامو مباشرة ( ،)8ويضاف إلى ذلك العقوبة المالية ( .)9ىذا من جية .ومن جية فإن

توقيع مثل ىذه العقوبات ال يكون إال بعد اتخاذ التدابير االحت ارزية في حق ىذا الممثل وتحذيره
بشأن الممارسات والتصرفات التي قام بيا والتي من شأنيا أن أثرت عمى السير الحسن لمبنك أو

المؤسسة المالية.
 -1التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر.
يمكن لمجنة المصرفية أن تقرر منع مسير أو أكثر ،1من ممارسة ميامو ،ولكن بشكل
مؤقت ،أي أن يتم توقيفة لمدة معينة ،بحيث يعود لممارسة ميامو بعد انقضاء مدة المنع.
واذا كان المشرع لم يعين كذلك مدة التوقيف المؤقت عن ممارسة الميام ،فإن النظام رقم

 ،1; -?8قد حدد مدة التوقيف المؤقت لممسير ،والتي جعميا تتراوح بين ثالثة أشير كحد أدنى

وثالث سنوات كحد أقصى ،2ويبقى لمجنة المصرفية السمطة التقديرية المقيدة بيذين الحدين األدنى
واألقصى لمدة التوقيف المؤقت المقررة بموجب التنظيم.
وألن التوقيف المؤقت لمسير البنك أو المؤسسة المالية المخالفة قد يؤدي إلى شل حركة

البنك وتعطيمو عن القيام بنشاطو عمى أحسن وجو ،مما قد يؤدي إلى المساس ليس فقط بمصالحو

وانما بمصالح المودعين والزبائن ،يمكن لمجنة المصرفية أن تعين قائما باإلدارة بشكل مؤقت ،ليحل
محل المسير الذي تقرر توقيفو ،وىو ما أكدتو الفقرة الثانية من المادة  889من األمر رقم 88-19

المعدل والمتمم ،والتي تنص عمى أنو:

 _1وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع قد اشترط أن يتولى شخصان عمى األقل تسيير البنك أو المؤسسة المالية ،ولذلك يستخدم
عبارة "مسير أو أكثر" حين النص عمى الجزاءات المقررة لممسير .راجع المادة  01 /90من األمر رقم  ،11 -03المعدل

والمتمم ،المرجع السابق.

 _2المادة  02 /10من النظام رقم  ،05 -92المؤرخ في  22مارس  ،1992يتعمق بالشروط التي يجب أن تتوفر في
مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيرييا وممثمييا ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،8الصادر في  7فيفري
.1993
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"يتم ىذا التعيين ....واما بمبادرة من المجنة إذا رأت أنو لم يعد باإلمكان ،إدارة المؤسسة

في ظروف عادية ،أو عندما تقرر ذلك إحدى العقوبات المنصوص عمييا في الفقرتين  4و5

من المادة  114أدناه"

وفي ىذه الحالة تنتقل لو كل السمطات الالزمة إلدارة أعمال المؤسسة المعنية ،1كما يمكن
لمجنة المصرفية أال تقرر ذلك ،وذلك في الحالة التي ال يكون لمتوقيف المؤقت ألحد المسيرين أي

أثر عمى مصالح البنك وزبائنو.

ولم يحدد المشرع مدة تعيين المدير المؤقت ،عمى أنو يمكن القول بأن مدة تعيين المدير

المؤقت مرتبطة بمدة التوقيف المؤقت لممسير ،أي ستكون المدة نفسيا.
 -2إنياء ميام مسير أو أكثر.

يحق لمجنة المصرفية ،وفي إطار صالحياتيا الممنوحة ليا ،وبدال من التوقيف المؤقت
لمسير أو أكثر ،أن تقرر إنياء ميام مسير أو أكثر ،وتجريده من حقو في التسيير بشكل تام.
والمالحظ أن ىذه العقوبة التأديبية ىي أشد من سابقتيا ،ويتم تقريرىا في الحالة التي يستأنف

المسير عممو بعد انقضاء مدة التوقيف  ،ويكرر الخطأ ذاتو ،فيعتبر في ىذه الحالة في حالة عود

مما يؤدي إلى تقرير توقيفو بشكل نيائي.

وبالعودة إلى الفقرة الثانية من المادة  81من النظام رقم  ،1; -?8التي تنص عمى أنو:

" ...كما يمكن أن يطرد نيائيا من القطاع المصرفي والمالي أي مسير كان موضوع

إيقاف عن العمل وذلك في حالة تكرار الخطأ"

يالحظ أن تعبير المنظم البنكي كان أشد حدة من تعبير المشرع ،إذ أن األمر ال يقتصر

عمى توقيف المسير عن العمل ،وانما يكون بالطرد النيائي من القطاعين المصرفي والمالي ،وال
يمكنو بعد ذلك م ازولة أية مينة في المجالين المصرفي أو المالي.
وعمى غرار التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر ،فقد تقرر المجنة المصرفية تعيين قائم باإلدارة

مؤقت ،يتولى عممية التسيير ،كما قد تقرر عدم تعيينو ،وىذا يعود دائما إلى السمطة التقديرية ليا

والتي إذا رأت أنو إذا كان لفصل المسير أو المسيرين أثر عمى حسن سير البنك أو المؤسسة
المالية ،وأثر عمى المصالح المالية ليما ولممودعين والزبائن بصفة عامة ،فإنو ال بد من اتخاذ مثل

ىذا القرار ،خاصة إذا كان الفصل يعني أكثر من مسير.

 _1المادة  01 /113من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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أما إذا كان لمبنك عدة مسيرين وتم فصل أحدىم فقط بشكل نيائي ،وتمكن من حل محمو
من مواصمة اإلدارة بشكل عادي ،بالشكل الذي تتحقق معو المحافظة عمى جميع المصالح ،فال

حاجة لتعيين قائم باإلدارة مؤقت.1
 -3العقوبة المالية

سبقت اإلشارة حين الحديث عن الجزاءات التأديبية التي توقعيا المجنة المصرفية عمى البنك
أو المؤسسة المالية المخالفة ،أنو يمكن لمجنة المصرفية أن توقع عقوبة مالية عمى ىذا الكيان

المعنوي ،إما أن تكون ىذه العقوبة المالية بدال من العقوبات األخرى ،واما إن تكون إلى جانبيا

وىذا ىو المعنى المفيوم من صياغة الفقرة الثانية من المادة  88:من األمر رقم .88 -19

وعميو ،فإن الحكم ذاتو يفترض أن يطبق عمى ممثل الشخص المعنوي ،أي إمكانية أن

توقع المجنة المصرفية مثل ىذه العقوبة المالية عميو ،إما بدال من إحدى العقوبتين المقررتين في
حقو ،أو أن تقضي بيا باإلضافة إلى العقوبة المقررة في حق ىذا الممثل ،والتي يفترض أال
تتجاوز قيمتيا الرأسمال األدنى الذي يتوجب عمى البنك أو المؤسسة المالية توفيره.

والمالحظ كذلك ،أن المشرع لم يضع حدا أدنى لممبمغ الذي يمكن لمجنة المصرفية أن تمزم

ممثل البنك أو المؤسسة المالية بدفعو ،بل يبقى خاضعا لمسمطة التقديرية لمجنة ،ولعل ليذا األمر
ما يبرره ،إذ أنو ال يعقل لشخص طبيعي ممثل لشخص معنوي أن يدفع مبمغا بقيمة الحد الدنى
لرأسمال البنك أو المؤسسة المالية كعقوبة مالية ،لذلك يكون لمجنة سمطة تقدير المبمغ المناسب

والذي يمتزم بدفعو ممثل الكيان المعنوي المخالف.

المطمب الثاني
المسؤولية الجزائية عن االخالل بااللتزام باالستعالم
إذا كانت البنوك والمؤسسات المالية مسؤولة مسؤولية تأديبية عن إخالليا بواجب

االستعالم ،وتتعرض لجزاءات تأديبية ،فإن من شأن ىذا اإلخالل أن يعرضيا لمسؤولية جنائية،

وتجدر اإلشارة ،إلى أن ىذا االخالل يمكن أن يسيل ارتكاب جريمة تبييض األموال ،فيل ىذا
معناه أن االخالل بواجب االستعالم يجعل الجية المخمة مرتكبة لجريمة تبييض األموال تتعرض

لممساءلة الجزائية عن ىذا الفعل مثميا مثل من قام بعممية التبييض؟ (الفرع األول) ،ىذا من جية.
ومن جية أخرى ،كان القانون المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب واضحا بشأن

 _1شويطر إيمان رتيبة ،النظام القانوني لمرقابة المصرفية في الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه عموم في القانون
تخصص قانون أعمال ،كمية الحقوق ،جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة ،السنة الجامعية  ،2017 -2016ص .324
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تحديد مجموعة من الجزءات الجنائية المترتبة عمى اإلخالل بمجموعة من التدابير الوقائية من
تبييض األموال ،والتي من بينيا اإلخالل بواجب االستعالم (الفرع الثاني).
الفرع األول
مدى اعتبار االخالل بواجب االستعالم ارتكابا لجريمة تبييض األموال
إن التساؤل عما إذا إخالل البنوك والمؤسسات المالية بواجب االستعالم يشكل جريمة
لتبييض األموال أم ال يتطمب البحث فيما إذا كان الركن المادي لمجريمة متحققا (أوال) ،وما إذا كان

الركن المعنوي كذلك متوف ار (ثانيا).

أوال :اإلخالل بواجب االستعالم والركن المادي لجريمة تبييض األموال.
إن معرفة ما إذا كان اإلخالل بواجب االستعالم يشكل الركن المادي لجريمة تبييض

األموال ( ،)8تفرض بداية بيان الركن المادي لجريمة تبييض األموال بنوع من التفصيل (.)8
 -1تحديد الركن المادي لجريمة تبييض األموال.

تظير خصوصية جريمة تبييض األموال من خالل اشتمال السموك اإلجرامي المكون لمركن

المادي ليا عمى أربعة صور ،واليدف من توسيع نطاق صور السموك اإلجرامي إنما ىو تضييق
الخناق عمى كافة األشخاص المرتبطين بعمميات التبييض ميما كانت الوسائل المعقدة والحيل

التقنية التي يمجؤون إلييا.

وتجدر اإلشارة إلى أن ىذه الصور المذكورة بموجب المادة الثانية من القانون المتعمق

بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،ىي الصور ذاتيا التي أشار إلييا المشرع في المادة
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?> 9مكرر من قانون العقوبات ،1مع بعض التعديالت الطفيفة التي لم تمس السموك اإلجرامي.
إذ تنص المادة الثانية من قانون الوقاية تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما

المعدل والمتمم عمى ما يمي:

"يُعتبر تبييضا لألموال:

أ) تحويل األموال أو نقميا مع عمم الفاعل أنيا عائدات مباشرة أو غير مباشرة

من جريمة ،بغرض إخفاء أو تمويو المصدر غير المشروع لتمك األموال أو مساعدة أي شخص

متورط في ارتكاب الجريمة األصمية التي تحصمت منيا ىذه األموال ،عمى اإلفالت من اآلثار

القانونية ألفعالو.

ب) إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرىا أو مكانيا أو كيفية

التصرف فييا أو حركتيا أو الحقوق المتعمقة بيا ،مع عمم الفاعل أنيا عائدات إجرامية.

ج) إكتساب األموال أو حيازتيا أو استخداميا مع عمم الشخص القائم بذلك وقت

تمقييا أنيا تشكل عائدات إجرامية.

د) المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا ليذه المادة أو التواطؤ أو

التآمر عمى ارتكابيا أو محاولة ارتكابيا والمساعدة أو التحريض عمى ذلك وتسييمو واسداء

المشورة بشأنو".

وتجدر اإلشارة إلى أن صور السموك اإلجرامي تحتاج إلى ترتيب منطقي يختمف
عن ذلك الذي وردت بو سواء في المادة ?> 9مكرر من قانون العقوبات أو في المادة  18من
 _1تنص المادة  389مكرر من األمر رقم  156-66المؤرخ في  8يونيو  ،1966يتضمن قانون العقوبات ،الجريدة
الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،49الصادر في  11جوان  ،1966المعدل والمتمم عمى أنو:
" يعتبر تبييضا لألموال:
أ  -تحويل الممتمكات أو نقميا مع عمم الفاعل بأنيا عائدات إجرامية ،بغرض إخفاء أو تمويو المصدر غير

المشروع لتمك الممتمكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصمية التي تأتت منيا ىذه الممتمكات ،عمى
اإلفالت من اآلثار القانونية لفعمتو.
ب  -إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية لمممتمكات أو مصدرىا أو مكانيا أو كيفية التصرف فييا أو حركتيا أو
الحقوق المتعمقة بيا ،مع عمم الفاعل أنيا عائدات إجرامية.

ج -اكتساب الممتمكات أو حيازتيا أو استخداميا مع عمم الشخص القائم بذلك وقت تمقييا ،أنيا تشكل عائدات

إجرامية.
د -المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا ليذه المادة ،أو التواطؤ أو التآمر عمى ارتكابيا ومحاولة
ارتكابيا والمساعدة والتحريض عمى ذلك وتسييمو واسداء المشورة بشأنو".
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قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب المعدل والمتمم ،كون أن المشرع لم يعط أىمية
لترتيب تمك الصور ،إذ يفترض بصورة اكتساب األموال أو حيازتيا أن تسبق الصورتين األخريتين

المذكورتين قبميا في النصين التشريعيين ،ألنو يفترض بحيازة األموال غير المشروعة أن تأتي قبل

عممية تحويل ىذه األموال واخفاء مصدرىا غير المشروع.

وعميو ،تتمثل صور السموك اإلجرامي لجريمة تبييض األموال فيما يمي:
أ.

اكتساب األموال أو حيازتيا أو استخداميا مع عمم الشخص القائم بذلك وقت تمقيو

أنيا تشكل عائدات إجرامية.
ويدخل في ىذه الصورة كافة الحاالت التي يقبل فييا البنك أو أية مؤسسة مالية أخرى

أمواال رغم عممو بعدم مشروعية مصدرىا.1
ب.

تحويل األموال أو نقميا مع عمم الفاعل أنيا عائدات مباشرة أو غير مباشرة من

جريمة بغرض إخفاء أو تمويو المصدر غير المشروع لتمك األموال أو مساعدة أي شخص
متورط في ارتكاب الجريمة األصمية التي تحصمت منيا ىذه األموال ،عمى اإلفالت من اآلثار
االقانونية ألفعالو.
يالحظ أن المشرع في ىذه الصورة يشير إلى عمميتين تتمثالن في كل من تحويل األموال
ونقل األموال .وحتى يمكن توضيح المعنى الحقيقي لكل من ىتين العمميتين البد من الرجوع إلى
ىذه الصورة كما نص عمييا المشرع في المادة الثانية من قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل

اإلرىاب ومكافحتيما بالصيغة الفرنسية ،والتي جاءت كما يمي:

«Est considéré comme blanchiment de capitaux :
a) la conversion ou le transfert de capitaux dont l'auteur sait qu'ils sont
le produit direct ou indirect d'une infraction, dans le but de dissimuler ou de
déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée
dans l'infraction principale, à la suite de laquelle ces biens sont récupérés, à
échapper aux conséquences juridiques de ses actes… »2.

يالحظ أن مصطمح تحويل األموال يقابمو مصطمح la conversion de capitaux

ومصطمح نقل األموال يقابمو مصطمح .le transfert de capitaux

 _1عبد المنعم سميمان ،مسؤولي ة المصرف الجنائية عن األموال غير النظيفة ،ظاىرة غسيل األموال ،دار الجامعة الجديدة
لمنشر ،االسكندرية ،مصر ،2002 ،ص .19
2

_ Article 02 de la loi 05- 01, du 6 février 2005, relative à la prévention et à la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, journal officiel de la république Algérienne n°
11, du 09 février 2005, modifiée et complétée.
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يقصد بتحويل األموال ،بالمعنى الوارد بالصيغة الفرنسية أن يتم إجراء عمميات يكون اليدف
منيا تحويل األموال غير المشروعة من شكميا الذي تكون عميو وىي السيولة النقدية إلى شكل
آخر .وبالتالي فقد يتم التحويل إما من خالل القيام بعمميات غير مصرفية كأن يتم تحويل العممة

المحمية الضعيفة من خالل شراء مجوىرات أو لوحات فنية أو سبائك ذىبية ،ثم يتم إعادة بيعيا في
الخارج مقابل عمالت أجنبية قوية كالدوالر األمريكي أو الجنيو االسترليني.

كما قد يتم التحويل من خالل تغير العمالت ،بمعنى تحويل عممة األموال غير المشروعة
الوطنية إلى عممة أجنبية ،كالدوالر األمريكي أو الجنيو االسترليني ،أو اليورو.
وقد يتم التحويل من خالل إجراء عمميات مصرفية ،وذلك بإيداع األموال غير المشروعة

في حسابات بنكية ،والعمل تحويميا ونقميا فيما بين الحسابات.1

أما بالنسبة لعممية نقل األموال ،فإنو يمكن القول بأن المقصود بو بداية ىو ذلك النقل

المادي لألموال ،وىنا يتوجو الفكر إلى مسألة تيريب األموال التي يتم نقميا من بمد إلى آخر.

كما يمكن أن يكون المقصود بو النقل المعنوي لألموال ،وذلك من خالل إدخال ىذه
األموال في القنوات البنكية والمالية ،والعمل عمى نقميا فيما بين الحسابات ،كأن يتم نقميا أو

تحويميا إلى حسابات في الخارج ،خصوصا إلى حسابات بنوك تتصف باحتراميا الصارم لقواعد

السرية المصرفية .وفي ىذه الحالة ،يالحظ أن ىناك اشتراك فييذا المعنى األخير بين

المصطمحين.
ج.

إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرىا أو مكانيا أو كيفية التصرف فييا

أو حركتيا أو الحقوق المتعمقة بيا ،مع عمم الفاعل أنيا عائدات إجرامية.
يالحظ أن المشرع استعمل مصطمحين ،وىما مصطمح اإلخفاء ومصطمح التمويو .وعميو

يمكن القول بأن المشرع يقصد تجريم فعمين ،وىما فعل اإلخفاء ،فعل التمويو.

 _ 1قشقوش ىدى حامد" ،جريمة تبييض األموال في نطاق التعاون الدولي" ،الجديد في أعمال المصارف من الوجيتين
القانونية واالقتصادية ،أعمال المؤتمر العممي السنوي لكمية الحقوق بجامعة بيروت العربية ،الجزء الثالث :الجرائم المتعمقة
بأعمال المصارف ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،2002 ،ص .ص .27 -26
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يقصد باإلخفاء الحيازة المستمرة لكي ال يعمم الغير الطبيعة الحقيقة لألموال أو مكانيا أو
كيفية التصرف فييا أو حركتيا أو الحقوق المتعمقة بيا ،مع عمم الفاعل بأن ىذه األموال ذات

مصدر إجرامي.1

أما بالنسبة لمتمويو ،فالمقصود بو القيام بعمل أو تصرف بيدف تغيير الصورة الحقيقية

لشيء ما ،وفي مجال تبييض األموال يقصد بو تدوير األموال أو فصل األموال عن مصدرىا

الحقيقي غير المشروع ،ويتم من خالل إجراء مجموعة من العمميات المالية المعقدة والمتتابعة.2

وتجدر اإلشارة إلى أن التمويو أصال يتم بيدف اإلخفاء ،وبيدف عدم الظيور بالصورة

الحقيقية لذلك الشيء الذي يتم تمويو صورتو .وبالتالي فإن التمويو الذي يتم في مجال األموال غير

المشروعة ،إنما يكون بيدف إخفاء صورتيا الحقيقية غير المشروعة ،بحيث تظير بعد كل

العمميات التي يتم إجراءىا وكأنيا نظيفة.
د.

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة أعاله ،أو التواطؤ أو التآمر عمى

ارتكابيا أو محاولة ارتكابيا والمساعدة أو التحريض عمى ذلك تسييمو واسداء المشورة بشأنو
يالحظ بداية أن المشرع يستعمل مجموعة من المصطمحات والتي تتمثل في كل من:
المشاركة ،والمساعدة والتحريض ،ولذلك ال بد من توضيح بعض المسائل التي تساعد عمى فيم
ىذه الصورة جيدا ،خصوصا وأنو استعمل كذلك بعض المصطمحات التي ليا عالقة بالمساىمة
الجنائية وبعض المصطمحات التي ليا عالقة باالشتراك ،أي المشاركة غير المباشرة في الجريمة.

ومن أجل إعطاء صورة واضحة فإنو سيتم عرض جممة من النصوص القانونية المتعمقة بيذا

الموضوع.

تنص المادة  :8من تقنين العقوبات عمى أنو:

حرض عمى ارتكاب
"يُعتبر فاعال كل من ساىم مساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو َّ
الفعل باليبة أو الوعد أو تيديد أو إساءة استعمال السمطة أو الوالية أو التحايل أو التدليس

اإلجرامي"

 _1جاليمة دليمة ،جريمة تبييض األموال –دراسة مقارنة ،-أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه ،التخصص :القانون
الجنائي وعمم اإلجرام ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة أبو بكر بمقايد ،2014 -2013 ،ص .149

 _2قشقوش ىدى حامد ،المرجع السابق ،ص .ص .29 -28
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بينما تنص المادة  42من التقنين ذاتو عمى ما يمي:

"يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ،ولكن ساعد بكل الطرق أو

عاون الفاعل أو الفاعمين عمى ارتكاب األفعال التحضيرية أو المسيمة أو المنفذة ليا مع عممو

بذلك"

باالستناد إلى ىذين النصين ،يبدو أن ىناك فرق بين المساىم في الجريمة وبين الشريك

فييا ،وذلك عمى أساس أن المساىم يأخذ حكم الفاعل األصمي في الجريمة أو يعد فاعال عمى

حسب تعبير المشرع ،وذلك إما ألنو ساىم بشكل مباشر في ارتكاب الجريمة ،أي كان لو دور
حرض عمى ارتكابيا مستعمال في ذلك إحدى الطرق المنصوص
مباشر في ارتكاب الجريمة أو ّ
عمييا في صمب المادة  41من تقنين العقوبات.

أما بالنسبة لمشريك ،فاألمر يختمف ،كونو وحسب نص المادة  42من تقنين العقوبات

المذكور أعاله ،كل من قام بتقديم المساعدة والعون ،وبكل الطرق ،لمفاعل األصمي أو لمفاعمين
األصميين ،عمى التحضير لمجريمة أو التسييل ليا أو عمى تنفيذه .وىذا معناه أنو لم يرتكب

الجريمة مباشرة ولم يكن مساىما فييا مباشرا ،بل ساىم بشكل غير مباشر.

أما من حيث االصطالح ،فمصطمح المساىم يفترض أنو يقابمو مصطمح le participant

في المغة الفرنسية ،أما مصطمح الشريك ،فيقابمو مصطمح  ،le compliceوىو ما يستنتج من

نصي المادتين  141و 242من تقنين العقوبات في صيغتيما الفرنسية.

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،فإنو ينبغي اإلشارة إلى أن ىذه الصورة الرابعة التي اعتبرىا

المشرع إحدى صور تبيض األموال تعرف اختالفا من حيث صياغتيا بين النسخة الفرنسية
والنسخة العربية ،حيث جاءت صياغتيا كما يمي:
« Est considéré comme blanchiment d’argent :
d) la participation à l’une des infractions établies conformément au
présent article ou à toute autre association, conspiration, tentative ou

_ L’article 41 de l’ordonnance n° 66- 156, du 08 juin 1966, portant code pénal, modifié et complété,
journal officiel de la république algérienne n°11 juin 1966 dispose que : «Sont considérés comme
auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à l’exécution de l’infraction, et tous
ceux qui ont provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir,
machinations ou artifices coupables».
2
_ L’article 42 de l’ordonnance n° 66- 156 dispose que : «Sont considérés comme complices d’une
infraction ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont, avec connaissance, aidé par tous
moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, ou
qui l’ont consommée», Ibid.
1
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complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue
de sa commission »1

يالحظ أن المشرع يستعمل مصطمح  la participationعند التعبير عمى ما أسماه

بالمشاركة في أحد األفعال المذكورة في النص ،والتي تعني المساىمة ،ولذلك يكون النص كالتالي:

يُعتبر تبييضا لألموال:
المساىمة في إحدى الجرائم المذكورة أعاله في ىذه المادة ،أو في كل جمعية أو مؤامرة

أو محاولة أو االشتراك من خالل تقديم المساعدة أو العون أو المشورة فيما يخص ارتكابيا.

وفي ىذه الحالة ،يالحظ أن المشرع يجرم فعل المساىمة ،ويعتبره جريمة تبييض في حد

ذاتو ،وىذا اختالف كبير عن النص بالمغة العربية .ويأخذ فعل المساىمة ىذا أشكال ،والتي تتمثل

في كل من:

 المساىمة في إحدى الجرائم المقررة في نص المادة الثانية من قانون الوقاية من
تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما.

 المساىمة في كل جمعية.
 المساىمة في كل تواطؤ.
 المساىمة في كل محاولة
 المساىمة في كل اشتراك ،والذي يتم من خالل تقديم المساعدة أو تقديم العون أو
تقديم المشورة حول ارتكاب الجريمة.

وعميو ،وألن حكم المساىم كحكم الفاعل األصمي ،وىذا حسب نص المادة  41من تقنين

العقوبات المذكورة أعاله ،فقد اعتبر المشرع أن ىذه المساىمة في ىذه األفعال المذكورة تبييضا

لألموال .ىذا من جية.

ومن جية أخرى ،فإن المشرع ،وعمى خالف القواعد العامة أين ميز الشريك في الجريمة
وعرفو بأنو لم يشترك اشتراكا مباش ار في الجريمة ،ولكنو ساعد بكل الطرق الفاعل أو الفاعمين عمى
ارتكاب األفعال التحضيرية أو المسيمة أو المنفذة لمجريمة مع عممو بذلك ،اعتبر أن المشاركة في

مجال تبييض األموال جريمة قائمة بحد ذاتيا ،وذلك باإلضافة إلى إضفاء وصف الجريمة عمى
صور أخرى من السموكات التي ال تشكل في األصل جريمة ،كالتواطؤ والتآمر عمى ارتكاب جريمة

التبييض أو محاولة ارتكابيا والمساعدة أو التحريض عمى ارتكابيا وتقديم التسييالت واسداء
_ Article 2 de la loi 05- 01, complétée et modifiée, op. cit.
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المشورة .وىذا إن دل عمى شيء إنما يدل عمى التوسع في إطالق وصف جريمة تبييض األموال
عمى أكبر قدر ممكن من األعمال غير المشروعة ،بيدف توقيع العقاب عمى أكبر عدد من

المجرمين المتورطين في مثل ىذه الجريمة العابرة لمقارات.

 -2عدم صالحية اعتبار االخالل بواجب االستعالم ركنا ماديا لجريمة تبييض األموال.
إذا كانت الصور الثالثة األولى التي اعتبرىا المشرع تبييضا لألموال محددة في مفيوميا

ومضمونيا ،فإن الصورة الرابعة ،التي تشير إلى المساىمة في ارتكاب أحد األفعال الثالثة السابقة

أو المساىمة في االشتراك الذي يتم من خالل تقديم المساعدة والعون أو تقديم المشورة عمى ذلك
يعتبر كذلك تبييضا لألموال ،وتحديدا االشتراك من خالل تقديم المساعدة ،أو العون عمى ارتكاب
الجريمة ،ىي الصورة األكثر مالءمة لمبحث عما إذا كان اإلخالل بواجب االستعالم يشكل مساعدة

وتسييال أو تقديما لتسييالت الرتكاب جريمة تبييض األموال.

وباعتبار أن واجب االستعالم مقرر بيدف الوقاية من تبييض األموال ،فإنو يبدو لموىمة

األولى ،أن اإلخالل بيذا الواجب يعتبر عامال مسيال الرتكاب جريمة تبييض األموال ،خصوصا

لو تحققت فرضية أن من امتنع عن تنفيذ ىذا االلتزام قد تعمد ذلك ،كونو يعمم أن الزبون مشبوه

ويريد مساعدتو عمى إدخال أموالو غير المشروعة في إحدى القنوات البنكية أو المالية بيدف

تبييضيا.
واذا كان األمر كذلك ،وكان االخالل بواجب االستعالم يعد من قبيل المساعدة والتسييل

عمى ارتكاب فعل تبييض األموال ،وبالتحديد المساعدة عمى اكتساب الممتمكات أو حيازتيا ،أي

المساعدة عمى إدخال األموال غير المشروعة في القنوات البنكية أو المالية ،فما الجدوى من نص

المادة  9:من القانون رقم ; 18 -1المعدل والمتمم التي تعاقب كل من يخالف عمدا تدابير
الوقاية من تبييض األموال ،والتي من بينيا واجب االستعالم؟ ىذا من جية.
ومن جية أخرى ،واذا كان القضاء الفرنسي قد قدم تعريفا إيجابيا لكل من العون

والمساعدة ،فإنو اعترف وبشكل استثنائي بأنيما يتمان عن طريق االمتناع عن القيام بفعل.1

ألنو وبالرغم من أنو توجد بعض اآلراء الفقيية التي تجيز أن يتم االشتراك في الجريمة

بسموك سمبي ،إال أن الرأي الغالب في الفقو ىو أن االشتراك ال يكون إال بسموك إيجابي ،وىذا
تطبيقا لمبدأ مادية الجريمة ،بحيث ال جريمة دون سموك مادي ،فاإلشتراك دون شك صورة خاصة

من صور الجرائم .وقد أكدت محكمة النقض المصرية عمى أن االشتراك ال يتكون إال من أفعال
1

_ REBUT Didier, « Manquement du banquier à ses obligations professionnelles et commission du
délit de blanchiment », Revue Banque et Droit, n°88, mars- avril, 2003, pp 13- 14.
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إيجابية ،وال ينتج أبدا من أفعال سمبية .وال ينال من إعمال ىذا المبدأ بعض التطبيقات المنفردة
التي خرجت أحيانا عن مقتضيات التفسير الدقيق لمبدأ مادية فعل االشتراك.1

وىو ما يبدو واضحا حينما نص المشرع في نص المادة  :8من تقنين العقوبات عمى أن
الشريك ىو من لم يساىم مساىمة مباشرة في ارتكاب الجريمة ولكنو ساعد بكل الطرق أو عاون

الفاعل عمى ارتكاب الفعل المنفذ لمجريمة .فالمساعدة وتقديم العون لمفاعل األصمي يعدان من قبيل
األفعال اإليجابية.

وباإلضافة إلى ما سبق ذكره ،فإنو وبالنظر إلى خصوصية قانون العقوبات الذي يقوم عمى

مجموعة من القواعد الجوىرية ،وىي مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ،2ومبدأ حظر القياس لغايات
التجريم ،والتفسير الضيق لمنصوص الجنائية ،وبالنظر إلى ما قد يؤدي إليو االجتياد في مثل ىذه

الحاالت من مساس بحقوق األفراد وحرياتيم ،فإنو ال يمكن مساءلة البنك أو المؤسسة المالية عن
االخالل بواجب االستعالم إال بموجب نص صريح ،وىو ما تم النص عميو في المادة  9:من
القانون رقم ; 18 -1المعدل والمتمم.

وعمى ىذا األساس ،فإن الركن المادي لجريمة االشتراك في جريمة تبييض األموال ،وعن

طريق تقديم المساعدة والعون ،ال يصمح أن يكون أساسا لإلخالل بواجب االستعالم.
ثانيا :اإلخالل بواجب االستعالم والركن المعنوي لجريمة تبييض األموال

تتطمب جريمة تبييض األموال ،وكأي جريمة أخرى ،والى جانب الركن المادي ،ركنا
معنويا ،لذلك ال بد بداية من تحديد الركن المعنوي لجريمة تبييض األموال ( ،)8ثم البحث عما إذا
توفر ىذا الركن المعنوي في االخالل بواجب االستعالم ،أي البحث عما إذا كان اإلخالل بواجب

االستعالم يمكن أن يشكل الركن المعنوي لتبييض األموال.

 -1تحديد الركن المعنوي لجريمة تبييض األموال.
يتمثل الركن المعنوي في جريمة تبييض األموال في اشتراط العمم بالمصدر غير المشروع

لمعائدات اإلجرامية التي يتم حيازتيا أو تحويميا أو إخفاؤىا .فجريمة تبييض األموال جريمة عمدية
ال يتوافر بنيانيا القانوني إال إذا انصرفت إرادة الشخص إلى ارتكابيا ،دون أن يشوب ىذه اإلرادة

 _1عبد المنعم سميمان ،النظرية العامة لقانون العقوبات :دراسة مقارنة ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت لبنان2003 ،
ص .ص .652 -651

 _2المادة  01من األمر رقم  ،156 -66المعدل والمتمم" :ال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون" ،المرجع
السابق.
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عارض من عوارض الوعي أو حرية االختيار .ويضاف إلى ذلك ،ضرورة عمم الجاني بطبيعة
النشاط الذي يقترفو ،وعمى وجو الخصوص عممو بالمصدر غير المشروع لألموال أو العائدات التي
يقوم بحيازتيا أو بتحويميا أو إخفائيا.1

باالطالع عمى نص المادة  18من القانون رقم ; 18 -1المعدل والمتمم ،يظير واضحا

أنيا كمما ذكرت صورة من الصور التي تعتبر تبييضا لألموال ،أكدت عمى مسألة "العمم" ،أي عمم

الفاعل 2بأن األموال محل تحويل أو اكتساب أو حيازة أو إخفاء طبيعتيا الحقيقية ذات مصدر غير
مشروع  .وىذا معناه أن القصد الجنائي متوفر في ما اعتبره المشرع صو ار لتبييض األموال.

 -2عدم اصالحية اعتبار االخالل بواجب االستعالم ركنا معنويا لجريمة تبييض األموال
تجدر اإلشارة إلى أنو إذا كان االخالل بواجب االستعالم غير متعمد ،أين يكون البنكي قد
أغفل تنفيذ التزامو عن غير قصد ،فإنو ال يمكن مساءلتو عن جريمة تبييض األموال ،نظ ار لغياب

ركن القصد الجنائي في عدم تنفيذ التزامو.3

غير أن التساؤل يمكن أن يطرح في الحالة التي يتعمد فييا البنكي اإلخالل بواجب

االستعالم الممقى عمى عاتقو ،فيتقصد عدم القيام بو ،فيل يمكن ليذا االمتناع المقصود أن يشكل
ركنا معنويا لجريمة تبييض األموال؟

إن اإلجابة عمى ىذا التساؤل تتطمب تحديد نية ىذا االخالل لمقارنتو مع نية التبييض.
إن االخالل بواجب االستعالم المتعمد يترجم اتجاه إرادة من أخل بيذا الواجب إلى اإلخالل

بيذا الواجب في حد ذاتو ،رغم عممو بأنو يتوجب عميو تنفيذ ىذا االلتزام القانوني .فنيتو اتجيت إلى
عدم تنفيذ االلتزام .وفي ىذه الحالة ،يتضح جميا أنو ال يتطابق مع العنصر المعنوي لتبييض

األموال ،والذي يترجم باتجاه إرادة الفاعل إلى تنفيذ عممية مالية غير مشروعة .فيذه اإلرادة ال
تتشابو إطالقا مع تمك المتعمقة باإلخالل المتعمد بواجب قانوني.4

 _1عبد المنعم سميمان ،مسؤولية المصرف الجنائية عن األموال غير النظيفة ،ظاىرة غسيل األموال ،المرجع السابق ،ص
.21

 _2المادة  02من القانون رقم  01 -05المعدل والمتمم" :يعتبر تبييضا لألموال:
أ)....مع عمم الفاعل أنيا عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة...

ب)....مع عمم الفاعل انيا عائدات إجرامية....
ج)....مع عمم الفاعل أنيا عائدات إجرامية....
_ REBUT Didier, op, cit., p.p 14- 15.
_ Ibid, p 15.
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يجدر التساؤل كذلك عما إذا كان في اإلمكان إثبات الركن المعنوي لجريمة تبييض األموال
في حق من يخل بواجب االستعالم بنية التستر عمى جريمة تبييض األموال وبنية تسييل تبييضيا؟
وكان الممتزم بواجب االستعالم عالما بالمصدر غير المشروع لألموال.

يبدو لموىمة األولى كذلك أنو يمكن تقديم إجابة إيجابية عمى ىذا التساؤل ،والقول بأن

اإلخالل بواجب االستعالم بنية تبييض األموال يتطابق ركنو المعنوي مع الركن المعنوي لمجريمة

المعنية .غير أن الحقيقة غير كذلك ،وذلك ألنو إذا كان غياب تجريم اإلخالل بواجب االستعالم
الواقع بنية المساعدة عمى تبييض األموال ،ىو الدافع إلى البحث عن امكانية وجود تطابق بين
القصدين ،لمحاولة تطبيق العقوبة المقررة لتبييض األموال عمى من يخل بواجب االستعالم ،فإن

ىذا الدافع يسقط مع وجود نص صريح 1يجرم فعل االخالل بااللتزامات الوقائية ،والتي من بينيا
االخالل بواجب االستعالم ،ىذا من جية.
ومن جية أخرى ،فإن مبدأ التفسير الضيق لمنصوص الجنائية،

ومبدأ حظر القياس

ألسباب التجريم يتعارض مع محاولة البحث عن التطابق بين الفعمين ،ألنيا تؤدي إلى تطبيق
جريمة التبييض عمى أفعال ال تناسبيا .لذلك فكما لم يتحقق الركن المادي لجريمة تبييض األموال
في فعل االخالل بواجب االستعالم ،ال يتحقق الركن المعنوي لمجريمة المذكورة في ىذا اإلخالل.
الفرع الثاني
المسؤولية الجزائية عن االخالل بواجب االستعالم باعتباره جريمة قائمة بذاتيا
إذا لم يكن في اإلمكان مساءلة البنوك والمؤسسات المالية المخمة بواجب االستعالم عمى

أساس جريمة تبييض األموال ،فذلك يعود أساسا إلى مساءلتيا جزائيا عمى ىذا الفعل بنص خاص
مستقل ،وىو نص المادة  9:من القانون رقم ; ،18 -1المعدل والمتمم ،التي تنص عمى ما يمي:

"يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والمؤسسات والمين غير المالية الذين

يخالفون عمدا وبصفة متكررة ،تدابير الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب المنصوص

عمييا في المواد  7و 8و 9و 11و 11مكرر و 11مكرر  1و 11مكرر  2و 14من ىذا القانون

بغرامة من  511.111دج إلى  11.1110111دج.

ويعاقب األشخاص المعنويون المنصوص عمييم في ىذه المادة بغرامة من

 11.111.111دج إلى  51.111.111دج ،دون اإلخالل بعقوبات أشد".
 _1المادة  34من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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إلى جانب تأكيد المشرع عمى أن االمتناع عن اتخاذ التدابير الوقائية جريمة عمدية ،فقد
أكد كذلك عمى أنو ال تتم متابعة الفاعل إال إذا كرر فعل االمتناع عن اتخاذ تدابير الوقاية من

تبييض األموال والتي من بينيا االستعالم ،وىذا معناه أن التكرار ىو الذي ينم عن سوء نية
الفاعل ،وبمفيوم المخالفة ،إذا امتنع عن االستعالم عن زبون واحد ،فيمكن أن يفسر تصرفو ىذا
بأنو سيو منو ،غير أن عدم االستعالم المتكرر ،وألكثر من مرة ،ىو الذي يجعل مسؤولية الفاعل

الجنائية تقوم.

كما أن ىذا النوع من الجرائم يشترط لقياميا ،أن يكون الفاعل فييا ذي صفة ،1وىذا معناه
أنو ال يمكن اتيام أشخاصا آخرين غير أوالئك المذكورين في نص المادة  9:المذكورة أعاله.
فباإلضافة إلى األركان العامة لمجريمة ،ىناك ما يفترض قيامو من أركان مفترضة .وتتمثل في
مراكز قانوني أو واقعية تسبق في وجودىا قيام الجريمة ،مما يؤدي إلى القول بضرورة التحقق من

ىذا الوجود قبل الخوض في مدى توافر بقية األركان األخرى لمجريمة.2

يتمثل الركن المفترض في جريمة اإلخالل بواجب االستعالم في صفة الجاني ،والتي لوال
أن الفاعل ال يتمتع بيذه الصفة ،لما ارتكب أصال مثل ىذه الجرائم ،مما يؤدي إلى القول إلى أنيا

جرائم خاصة.

وتجدر اإلشارة إلى أن االلتزام باالستعالم ينطوي في مضمونو ،3عمى عدة التزامات
متكاممة ،يتوجب عمى البنوك والمؤسسات المالية أن تتخذىا ،لذلك كل إخالل بيذه االلتزامات

يشكل جريمة قائمة بذاتيا (أوال) ىذا من جية.

ومن جية أخرى ،يالحظ ومن خالل نص المادة  9:المذكورة أعاله أن المسؤولية المترتبة

عن اإلخالل بواجب االستعالم ال تقع عمى فئة واحدة من األشخاص (ثانيا).
أوال :صور جريمة االخالل بااللتزام باالستعالم

تتمثل صور جرائم االخالل بااللتزام باالستعالم في كل من جريمة عدم التحقق من ىوية الزبائن
( ،)8وجريمة عدم االحتفاظ بالمستندات ( )8وىو ما سيتم توضيحو في ىذا العنصر.

 _1تدريست كريمة ،المرجع السابق ،ص .215

 _2عبد المنعم سميمان ،النظرية العامة لقانون العقوبات :دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .301

 _3وىو ما تم شرحو بالتفصيل في المبحث األول (االلتزام باالستعالم عن الزبون) ،من الفصل الثاني (االلتزام باليقظة عند
فتح الحساب) ،من الباب األول (مراقبة تسميم وسائل الدفع) ،من البحث.
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 -1جريمة عدم التحقق من ىوية الزبائن
يعتبر التحقق من ىوية الزبائن من االلتزامات القانونية التي تقع عمى عاتق البنوك

والمؤسسات المالية ،1في مواجية كل شخص تقدم لطمب فتح حساب ،بالشكل التي تمت دراستو
بالتفصيل في ىذا الفصل الثاني ،لذلك ،فإن اإلخالل بيذا االلتزام يؤدي إلى تحميل المخل

المسؤولية الجزائية  ،وىذا معناه ،أنو يشكل جريمة قائمة بذاتيا ،والتي ال تقوم إال إذا توفر ركنييا

المادي (أ) والمعنوي (ب).
أ -الركن المادي

يتحقق الركن المادي لجريمة عدم التحقق من ىوية الزبائن ،عندما يمتنع الموظف المكمف

بيذا االلتزام عن القيام بو ،بغض النظر عن طبيعة الزبائن ،سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو
أشخاصا معنويين ،وسواء أكانوا زبائن دائمين ،أو زبائن غير كذلك ،أي زبائن غير اعتياديين،2كما

جاءت تسميتيم في قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،أو حتى مستفيدين حقيقيين

فوصف الزبون جاء واسعا بحيث يشتمل عدة فئات ،3ولذلك وجب التحقق من ىوية كل فئة منيم.
ب -الركن المعنوي

يتحقق الركن المعنوي ألية جريمة ،بتوفر القصد الجنائي العام القائم عمى عنصريو

األساسيين ،وىما العمم واإلرادة .فيتحقق عنصر العمم ،عندما يكون من يمتنع عن التحقق من ىوية
الزبائن عالما بيذا الواجب القانوني ،وبأنو ممزم بو ،ولكن رغم ذلك يمتنع عن القيام بو .ىذا من

جية.

ومن جية أخرى ،وألن جريمة عدم التحقق من ىوية الزبائن تعتبر من قبيل الجرائم

العمدية ،وذلك بصريح العبارة الواردة في نص المادة  9:من القانون رقم ; ،18 -1المعدل

والمتمم ،التي تنص عمى ما يمي" :يعاقب  ......الذين يخالفون عمدا "....فإنو يجب أن تتجو
إرادة الفاعل إلى تحقيق السموك المكون لمركن المادي لمجريمة ،4وذلك بأن يمتنع عن التحقق من

ىوية الزبائن.

 _1المواد  07و 08و 09من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _2المادة  08من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.
 _3المادة  02 /04من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.
 _4تريست كريمة ،المرجع السابق ،ص .274
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وترتيبا عمى ما ذكر أعاله ،فإن القصد الجنائي ينتفي ،إذا كان الفاعل يجيل وجود
االلتزام ،أو لم ينفذ االلتزام بحذافيره ،بأن اتخذ بعض التدابير وأغفل بعضيا ،عمى أساس أنو ال
توجد إال تمك التدابير التي اتخذىا .فإرادتو في ىذه الحالة لم تتجو إلى االمتناع عن تنفيذ االلتزام.

كما ال يتحقق القصد الجنائي إذا كان امتناعو راجعا إلى سيو منو.1

 -2جريمة مخالفة التدابير المتعمقة باالحتفاظ بالمستندات.
يعتبر تدبير االحتفاظ بالمستندات من التدابير الميمة التي اعتبرىا المشرع من االلتزامات

التي تقع عمى عاتق كل من يقوم بالتحقق من ىوية الزبائن ،فيو تدبير يأتي بعد اتمام إجراءات

التحقق من ىوية الزبائن ،وحتى بعد إجراء أية عممية من العمميات المالية ،وذلك نظ ار ألىمية ىذه

الوثائق ،بل المعمومات التي تحتوييا ،والتي يمكن أن تكون فعالة في اكتشاف شبية تبييض

األموال .لذلك فإن أي أخالل بيذا االلتزام ،يعتبر جريمة قائمة متى توفر ركنييا المادي (أ)
والمعنوي (ب).
أ -الركن المادي

يتحقق الركن المادي في جريمة مخالفة التدابير المتعمقة باالحتفاظ بالمستندات ،عندما

يمتنع الممزم بمثل ىذا االلتزام عن االحتفاظ بيا نيائيا ،أو أن يحتفظ بيا ،ولكن ال يحترم المدة

القانونية المطموبة لالحتفاظ ،والتي تتمثل في خمس سنوات .كما يتحقق ىذا الركن المادي عندما

يمتنع عن وضع ىذه الوثائق تحت تصرف السمطات المختصة لدى طمبيا.
ب -الركن المعنوي

يتحقق الركن المعنوي في جريمة مخالفة التدابير المتعمقة باالحتفاظ بالمستندات ،بتوفر
القصد الجنائي بعنصريو ،العمم واإلرادة.
ويت حقق عنصر العمم ،عندما يكون الفاعل عالما بأنو ممزم بأن يحتفظ بمختمف المستندات

المتعمقة بيويات الزبائن ،وبمختمف العمميات التي تم إجراؤىا وبكل تفاصيميا ،وبمختمف أنواع

السندات األخرى ،وعالما بالمدة المطموبة لالحتفاظ بيا ،باإلضافة إلى عممو بأنو ممزم كذلك
بوضعيا تحت تصرف السمطات المختصة متى طمبت ذلك ،ولكن رغم ذلك يمتنع عن القيام بذلك.

وتجدر اإلشارة ىنا ،إلى أن المنظم البنكي كان صريحا حينما الزم البنوك والمؤسسات

المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر بأن تقوم بإعداد إجراءات لفائدة ىيئاتيا العممياتية ،وذلك
 _1تريست كريمة ،المرجع السابق ،ص .274
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بيدف توضيح كل المعطيات التي ينبغي االحتفاظ بيا ،سواء فيما يتعمق بإثبات ىويات الزبائن ،أو
فيما يتعمق بالعمميات المنجزة ،ناىيك عن ضرورة توضيح المدة القانونية والنظامية لعممية

االحتفاظ .1ولذلك يفترض بأن كل موظف ممزم بمثل ىذا االلتزام  ،يعتبر عمى عمم بو ،مما يؤدي
إلى القول بأن كل امتناع إرادي ،رغم عممو ،يعتبر جريمة يعاقب عمييا.
وينتفي القصد الجنائي ،إذا كان الفاعل يجيل وجود مثل ىذا االلتزام ،أو إذا أقدم عمى

إتالف المستندات المطموب منو االحتفاظ بيا ،معتقدا وعن خطأ منو أن المدة المطموبة لالحتفاظ

وىي خمس سنوات ،قد انقضت ،2خصوصا إذا أخطأ في كيفية احتسابيا ،كأن يخطأ في اليوم
الذي يفترض بو االنطالق منو الحتساب مدة الخمس سنوات.
ثانيا :فئات األشخاص الذين تقع عمييم المسؤولية الجزائية
تقع المسؤولية الجزائية المترتبة عن اإلخالل بواجب االستعالم عمى المسيرين وأعوان

المؤسسات المالية والمؤسسات والمين غير المالية ،والذين يعتبرون ممثمين لمشخص المعنوي ،أي
البنك أو المؤسسة المالية ( )8كما تقع عمى الشخص المعنوي في حد ذاتو كذلك (.)8
 -1المسؤولية الجزائية لممثل الشخص المعنوي عن االخالل بواجب االستعالم
إذا امتنع ممثل الشخص المعنوي عن االلتزام بواجب االستعالم عن الزبون ،يعتبر ىذا

االمتناع جريمة تستوجب توقيع العقاب عمى مرتكبيا.

وكأي جريمة ،ولقيام مسؤولية مرتكبيا ينبغي قيام الركنين المادي والمعنوي ،إلى جانب

الركن الشرعي ،والذي يعتبر متوف ار بمجرد النص عمى ىذا الفعل في المادة  9:من القانون رقم

; 18 -1المعدل والمتمم.

فبالنسبة لمركن المادي ،فإنو يقوم بمجرد امتناع المعني بيذا الواجب عن القيام بو ،فال
يستعمم عن الزبائن سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين ،وسواء أكانوا اعتياديين أو عابرين.

ويعتبر االمتناع في ىذه الحالة جريمة سمبية.

أما بالنسبة لمركن المعنوي ،وألن االمتناع عن االستعالم يعد جريمة عمدية ،3فإنو يتحقق
إذا ما توفر القصد الجنائي العام ،والذي يتكون من عنصرين ،وىما العمم واإلرادة .وىما يتحققان
 _1المادة  02 /08من النظام رقم  ،03 -13المرجع السابق.
 _2تدريست كريمة ،المرجع السابق ،ص .275

 _3وىو ما يستنتج من العبارة الواردة في المادة  34من القانون رقم  01 -05المعدل والمتمم التالية" :يعاقب ....الذين
يخالفون عمدا ،"...المرجع السابق.
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الباب األول

بمجرد أن يكون الفاعل عالما بوجود االلتزام بواجب االستعالم القانوني الممقى عمى عاتقو ،وأن
تتجو إرادتو إلى تحقيق السموك المكون لمركن المادي لمجريمة ،وذلك باالمتناع عن االستعالم.
فبمجرد تحقق الركنيين المادي والمعنوي ،يكون الممتنع عن االستعالم قد ارتكب الجريمة

المنصوص عمييا في المادة  9:من القانون رقم ; 18 -1المعدل والمتمم ،وىي عدم اتخاذ أحد

تد ابير الوقاية من جريمة تبييض األموال ،وبالتالي تكون عقوبتو الغرامة المالية التي تتراوح قيمتيا

من  ;11.111دج و 81.111.111دج.1

 -2المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي عن اإلخالل بواجب االستعالم
يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا في حالة إخاللو بواجب االستعالم ،وىو ما يفيم من

نص الفقرة الثانية من المادة  9:من القانون رقم ; 18 -1المذكورة أعاله ،وبيذا يكون المشرع قد
تبنى االتجاه المؤيد لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا ،وىو في الحقيقة تكريس لما جاء بو المشرع

في قانون العقوبات ،حينما حدد العقوبات التي توقع عمى الشخص المعنوي حين مساءلتو جزائيا

والتي تختمف بحسب طبيعة الجريمة.2

أما بالنسبة لمشخص المعنوي المسؤول جنائيا في حالة اخاللو بواجب االستعالم ،فإن

المشرع قد أشار في الفقرة الثانية من المادة  9:من القانون رقم ; 18 -1المعدل والمتمم إلى أن

الشخص المعنوي المعني ىو ذلك المذكور في الفقرة األولى من المادة ذاتيا ،والتي بالعودة إلييا

يتضح أن المقصود ىو كل من المؤسسات المالية والمؤسسات والمين غير المالية في مفيوم قانون

الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،3والتي سيتم تفصيميا في الباب الثاني ،والخاضعة

لواجب االستعالم.

 _1وتجدر اإلشارة إلى أ ن ىذه الغرامة المالية المقررة عن جريمة االمتناع عن اتخاذ التدابير الوقائية من تبييض األموال
ومن بينيا االستعالم ،قد ارتفعت بموجب تعديل قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما سنة 2012

فقد كانت تتراوح بين  50.000دج و 1.000.000دج.

 _2المواد من  18مكرر إلى  51مكرر من األمر رقم  ،156 -66المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _3المادة  04من القانون رقم  01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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الباب الثاني

مراقبة استعمال وسائل الدفع لمكافحة جريمة تبييض األموال

المرجو تحقيقو من وراء التدقيقات الرقابية التي يجرييا البنكي حول ىوية طالب
إن اليدف
ّ
فتح الحساب ونشاطو وسمعتو ،وغيرىا من العناصر المستعمم عنيا ،ىو إصدار قرار بشأن ىذا

سيتَّ َخ ُذ بناء عمى ما وصمت إليو ىذه التدقيقات .ولذلك ،فإنو تترتب
الطمب المقدم ،وىو القرار الذي ُ
عمى ىذه التدقيقات الرقابية إحدى النتيجتين ،ال ثالث ليما:
فإما أن تكون النتيجة سمبية ،وىذا معناه ،رفض طمب فتح الحساب ،بسبب عدم جدارتو

الشخصية أو ألي سبب آخر تطمّب اتخاذ مثل ىذا الموقف ،والذي كان بناء عمى نتيجة التحقيق

الممارس من طرف البنكي كما سبقت اإلشارة.

واما إن تكون النتيجة إيجابية ،أي أن النتيجة المتَوص ِ
َّل إلييا بعد التدقيقات المجراة ىي أنو
َُ
ال يوجد أي داع يستدعي التخوف من ىذا الزبون الجديد ،ورفض طمبو ،بل بالعكس تماما ،فقد

اتضح أنو شخص محل ثقة ،وال حرج في قبول طمبو ،وفتح حساب باسمو والتعامل معو.

وعمى إثر فتح الحساب ،سيستمم صاحبو وسائل الدفع التي تساعده عمى تشغيل حسابو
ومن المؤكد أن الحساب الذي تم فتحو ،لن يبق دون أي نشاط ،بل سيعرف حركة مستمرة ودائمة
إذ سيتم إجراء العديد من العمميات المختمفة ،كعمميات اإليداع والسحب ،وعمميات الدفع والتحويل

سيطمب إجراؤىا عمى ىذا الحساب.
وتحصيل الشيكات ،إلى غيرىا من العمميات المالية التي ُ

واألرجح ،أن كثي ار من ىذه العمميات سيتم باستخدام وسائل الدفع التي حصل عمييا عمى
إثر فتح الحساب .باعتبارىا وسائل ميمة لتسيير الحساب وتشغيمو ،فحركة األموال من حساب إلى

آخر ،من مدفوعات وسحوبات ،تتم بناء عمى طمب صاحب الحساب ،الذي يستخدم إحدى ىذه
الوسائل لتنفيذ ىذه العمميات لمصمحة المستفيد .ىذه الوسائل التي أصبحت مفروضة ،ويجب
استعماليا في الوفاء بمختمف االلتزامات المالية فيما بين المتعاممين والتي تعتبر وسيمة تشغيل

الحساب.

فكما كانت ىناك مراقبة عمى عممية تسميم وسائل الدفع ،والتي كانت قبل فتح الحساب ،فإن

ىذه المراقبة تظل مستمرة ،ولكن في ىذه الحالة ىي مراقبة بعدية ،أي بعد فتح الحساب ،والتي
تنصب عمى استعمال وسائل الدفع في حد ذاتيا مادامت تعتبر ىذه الوسائل ضرورية لتسيير

الحساب وتشغيمو .وىو األمر الذي يؤدي إلى القول بأن ىذه المراقبة ستظل مستمرة طالما أن
الحساب مفتوحا وكان في حالة حركة دؤوبة.

إن ىذه المراقبة التي تتم بعد فتح الحساب ،أي أثناء تشغيمو ،تتجسد في شكل التزام باليقظة

(الفصل األول) ،والتي تُترجم في صورة مجموعة من االلتزامات التي تقع عميو ،والتي فرضتيا
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عميو ،ليس فقط األعراف المصرفية ،وانما النصوص القانونية التي تيدف إلى الوقاية من عمميات
تبييض األموال ومكافحتيا .وعمى ىذا األساس ،فإذا تم اكتشاف شبية تبييض لمأموال خلال مرحمة
تشغيل الحساب ،واجراء مختمف العمميات المالية ،فإنو ينبغي إخطار خمية معالجة االستعلام
المالي بيذا األمر (الفصل الثاني).
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تشغيل احلساب

الباب ا لثاني

الفصل األول :االلتزام باليقظة صند تشغيل الحساب

يفرض القانون ،في إطار الوقاية من تبييض األموال ،التزاما عمى البنك باليقظة ،بحيث
يكون في المرحمة قبل التعاقدية ،أي قبل ابرام اتفاقية الحساب ،وىو يترجم في شكل التزام

باالستعبلم ،ولكن كذلك أثناء تنفيذ العقد ،أي أثناء تشغيل الحساب ،1والذي يترجم خبلل ىذه
المرحمة في التزام البنك بمراقبة الحسابات وحركاتيا (المبحث الثاني) ،خصوصا وأن األموال

المترتبة عن ارتكاب مختمف أنواع الجرائم يتم تبييضيا في البنوك والمؤسسات المالية من خبلل

استغبلل الحسابات المصرفية.

غير أنو وأثناء ممارسة البنكي ليذا االلتزام الممتقى عمى عاتقو ينبغي التساؤل عما إذا كان
ىذا االلتزام في مضمونو متعارضا مع أىم مبدأ يقوم عميو النشاط المصرفي ،ويتعمق األمر بمبدأ
عدم التدخل في شؤون الزبون (المبحث األول) ،ألن ىذا االلتزام ىو في األصل صفة يجب أن
يتحمى بيا البنكي قبل أن تصبح التزاما ممقى عمى عاتقو .فيذه الصفة ىي التي تدفعو إلى السير

وفرض مراقبة فعال ة مستمرة عمى العمميات التي تتم في بنكو ،بيدف المحافظة عمى حسن سير
النشاط المصرفي ،خاصة وأن البنك يمعب في الكثير من الحاالت دور الوكيل المأجور بالنسبة
لزبونو ،إذ يقوم لحسابو بعمميات مختمفة ،ووفقا لتعميمات زبونو ودون تجاوز لمصبلحيات الممنوحة

لو ،لذلك ينبغي عمى البنكي أن يراقب كيفية تنفيذ تمك العمميات حرصا عمى مصمحة زبونو الموكل
انطبلقا من العقد الذي يربطيما ،وحرصا عمى مصمحة البنك في حد ذاتو وعمى سمعتو.2

1

_ SCHMITT Alex, OMES Elisabeth, La responsabilité du banquier en droit bancaire privé
luxembourgeois, 1ère édition, LARCIER édition, Bruxelle 2006, p60.

 _2كرك بي مروان" ،المسؤولية المينية لممصارف" ،المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية لممينيين ،المؤتمر العممي
السنوي لكمية الحقوق ،الجزء الثالث :المسؤولية اإلعبلمية والمصرفية والمحاسبية ،والجزء الرابع :سوسيولوجيا المين
منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،2000 ،ص .100
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المبحث األول
االلتزام باليقظة أثناء تشغيل الحساب في مواجية مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون
في محاولة منو لتكييف القواعد العامة مع النشاط المصرفي ،صرح القضاء الفرنسي خبلل

القرن الماضي بأنو ال يمكن لمبنكي أن يتمتع بحرية مطمقة أثناء ممارسة مينتو البنكية .بل تقع
عمى عاتقو التزامات محددة البد من احتراميا ،تحت طائمة إمكانية مساءلتو مدنيا ،سواء أكانت

عقدية في مواجية زبائنو ،أو تقصيرية في مواجية الغير .ولكن ما لبث أن وضع في النياية مبادئ
تتبلءم مع طبيعة المينة المصرفية ،وتسمح لمقاضي بأن يتعرف عمى ما إذا كانت تصرفات البنكي

تشكل خطأ تترتب عميو مسؤوليتو أم ال.1

واذا كان البعض من ىذه المبادئ ،التي رسمت الحدود التي يجب عمى البنكي أال

يتجاوزىا ،واال قامت مسؤوليتو ،قد اعتمدت من قبل المشرع كمبدأ السرية الصرفية ،2يبقى البعض

اآلخر ذو طبيعة قضائية ،ويتعمق المر في ىذا المقام بمبدأ عدم التدخل 3في شؤون الزبون.

إن قراءة الق اررات القضائية التي أقرت مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون ،تؤدي إلى القول

بأن تدخل البنكي في شؤون زبونو يمكن أن يتخذ أحد الشكمين التاليين:

يتجسد الشكل األول من أشكال التدخل ،في طمب معمومات حول شؤون الغير .وفي ىذا

الصدد ،يجدر بالبنكي أال يسأل عن مصدر األموال المودعة في حساب زبونو 4وال عمى الطابع

االئتماني لؤلموال التي أأتمن عمييا .5بينما يتجسد الشكل الثاني في أن يتخذ ق اررات متعمقة بيذه
الشؤون .في حين يقتضي مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون أال يحل البنكي محل الزبون في

تسيير شؤونو ،وقد جاء القرار الذي أصدرتو محكمة النقض الفرنسية مقر ار ليذا المبدأ ،حيث مكن

البنك زبونو ،المتمثل في الشركة "شيز" ،من االستفادة من رفع المبمغ المسحوب عمى المكشوف
نظ ار لتأخر زبونو الرئيسي عن الوفاء ،وىو الشركة الثانية "إيمكس" .اتضح فيما بعد أن ىذه الشركة

قد مارست احتياالت في مواجية الشركة األولى "شيز" .مما أدى بيذه األخيرة إلى اتيام البنك
1

_ CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du
banquier », Revue Banque et Droit, n° 100, mars-avril 2005, p 11.

2

_ المادة  117من المر رقم  ،11 – 03المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

 _3يعني التدخل بمفيومو الواسع ،كل تدخل بدون أي سند أو أساس في شؤون الغير ،ويتجسد ىذا التدخل في شكل.
راجع:
CORNU Gérard, avec l’association de CAPITANT Henri, Vocabulaire juridique, 9
édition,
Presses Universitaire de France, 2011, p 517.
4
_ Cass. Com, 15 juin 1993M Bull. civ. IV, n° 239 ; par BOUCARD François, les devoirs généraux
du banquier, Juris-Classeur Commercial, 2003, Fasc. 343, p08.
5
_ CA Paris, 22 sep. 199 : JCPG 1995, II, 22427 ; Ibid.
ème
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بإخبللو بواجب اليقظة وواجب النصح ،عندما منحيا قروضا بمبالغ معتبرة من دون أن يتحرى عن
الوضعية المالية لمشركة "إيمكس".
إن المبلحظ ىو أن مطمب الشركة بمسؤولية البنك عن األضرار التي لحقتيا جراء تصرفات

الشركة إيماكس ،بسبب إخبلل البنك بواجب اليقظة والنصح ،قد القى رفضا تاما ،سواء أمام
محكمة الدرجة األولى ،أو أمام محكمة االستئناف ،والذي ت ِّوج مرة أخرى بالرفض أمام محكمة

النقض التي أقرت بأن "البنك الذي لم يتدخل في شؤون زبونو ،والذي لم يحل محل زبونو في
تسيير مؤسستو ،ال يعد سموكو ىذا خاطئا".1

وعميو ،يجعل مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون 2البنك في وضعية حياد تجاه زبونو ،كونو

يفرض عمى البنك أال يتدخل في أي شأن من شؤونو ميما كان .3فميس لو أن يبحث ال في سبب

العمميات التي يطمب الزبون تنفيذىا ،وال في اليدف منيا .4كما أنو ال يجوز لو أن يستعمم عن

أعمال زبائنو ،وال أن يقوم بتنفيذ العمميات لمصمحتيم من تمقاء نفسو .5بل عميو أن يراقب الحساب
رقابة معتدلة ال تصل إلى حد التدخل ،ولكنيا ال تتوقف عند عدم البلمباالة.6

وفي نظر بعض الفقو ،فإن مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون ينقسم إلى فرضين :أوليما

أن البنكي غير مجبر عمى التدخل لمنع زبونو من إجراء تصرف غير قانوني أو غير مناسب أو
خطير ،وثانييما ،أنو ليس لمبنكي كذلك حق رفض تنفيذ تعميمات زبونو ،إذا أحس بأنيا غير

قانونية.7

ويبرر بعض الفقو والقضاء ىذا المبدأ بأن البنك ال يعتبر مستشا ار لزبونو ،لذلك فيو غير

ممزم بمراقبة عممياتو ،وال يعد بالنسبة إلى الغير رقيبا عمى المصمحة العامة ،وليس مطموبا منو

مراقبة حالة السوق وال حماية مصالح الغير ،كل ما ىنالك ،أن البنك يعد تاجرا ،وبالتالي فيو ممزم
1

_ Cass. Com, 27 avril 1982; par BOUCAED François, op. cit., p09.
_ Le principe de non-ingérence du banquier, dénommé encore le principe de non-immixtion, voir
devoir de discrétion, est l’interdiction faite à la banque de s’ingérer dans les affaires de son client ou
des tiers avec lesquels il se trouve en relation. BOUCARD François, op. cit., p 01.
3
_ DECOCQ Georges, GERARD Yves, MOREL-MAROGET Juliette, op. cit., p 132.
4
- LACOTTE Jérôme, « Quelles limites au devoir de non-ingérence de la banque », Revue Banque et
Droit, n° 65, mai-juin 1999, p 10.
5
_ CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du
banquier », op. cit., p 11.
2

 _ 6البساط ىشام" ،المحافظة عمى أسرار العمبلء وعدم التدخل في شؤونيم" ،المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية
لممينيين ،الجزء الثالث :المسؤولية المينية اإلعبلمية والمصرفية والمحاسبية ،والجزء الرابع :سوسيولوجيا المين ،المؤتمر
العممي السنوي لكمية الحقوق لجامعة بيروت العربية منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،2000 ،ص .114

7

_ MATHEY Nicolas, « La portée du devoir de vigilance, Revue de droit bancaire et financier »,
Revue bimestrielle lexis nexis, septembre-octobre 2003, p 96.
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بما يمزم بو أي تاجر آخر ،من واجب عدم اإلضرار بالغير ال أكثر ،وبالتالي فإنو ال يتحمل أية
مسؤولية عما يجريو الزبون من معامبلت مصرفية وال يشارك فييا ،بل ينفرد الزبون بذلك .ولذلك
ليس لمبنك وال عميو أن يتدخل في شؤون زبونو.1

ففي إطار تنفيذه اللتزامو ،يمتزم البنك بعدم تجاوز مجال عممو إلى مجال يبقى خاصا

بأعمال الزبون .2والذي يبقى ح ار في اتخاذ ق ارراتو ،من دون أي تدخل من البنكي .3واال كانت
عمميات البحث والتحري التي سيقوم بيا البنكي معقدة ،إن لم تكن مستحيمة ،ناىيك عن أنيا
ستكون مكمفة ،ىذا من جية .كما أن التدخل من شأنو أن يكون مساسا بمبدأ سرية األعمال أو

بالمجال المخصص لمحياة الخاصة لمزبون ،4من جية أخرى.

ويترتب عمى األخذ بيذا المبدأ مجموعة من النتائج تتمثل فيما يمي:
 ليس لمزبون أن يشكو من البنك ألنو لم يقدم لو النصح في عممية اتضح أنيا لم تكن موفقة.
 ليس لمغير أن يدعي بمسؤولية البنك الذي لم يراقب زبونو كي يمنعو من اإلضرار بيذا الغير.
 البنك ال يضمن ألحد سبلمة عمميات الزبائن من الناحية القانونية وال مشروعيتيا.5
ففي إطار التزاميا باليقظة ،تكون البنوك ممزمة بمراقبة حسابات زبائنيا ،أو باألحرى مراقبة
العمميات التي يجرييا ىؤالء الزبائن عمى مستوى حساباتيم ،بيدف الكشف عن كل عممية مشبوىة

تحت طائمة مسؤوليتيا .لذلك فإن من شأن حرصيا عمى أداء ىذا االلتزام الواقع عمى عاتقيا
والتشدد فيو ،بغية محاولة التوصل إلى المعمومات الضرورية لذلك ،أن يؤدي إلى الحد الذي يجعميا
تخرق معو أحد التزاماتيا المينية األساسية في مجال تشغيل الحساب البنكي ،وىو التزاميا بعدم

تدخميا في شؤون زبائنيا ،مما قد ينجر عنو مسؤوليتيا عن الضرر الممكن أن تمحقو بزبائنيا أو
بالغير بسبب اإلخبلل بيذا االلتزام.6

 _1عوض عمي جمال الدين ،المرجع السابق ،ص .ص .2000 -1199

 _ 2آيت وازو زاينة ،مسؤولية البنك المركزي في مواجية األخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري ،رسالة مقدمة لنيل
شيادة دكتوراه في العموم ،التخصص :القانون ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2012ص
.250
3

_ MATHEY Nicolas, « La portée du devoir de vigilance, Revue de droit bancaire et financier », op.
cit., p 96.
4
_ HAMMADI Arraid, La responsabilité civile du banquier, thèse pour le doctorat d’Etat en droit,
faculté de droit et des sciences politiques De Tunis, Université de Tunis el Manar, 2004, p 250.

 _5عوض عمي جمال الدين ،المرجع السابق ،ص .1204

 _6قريمس عبد الحق ،المرجع السابق ،ص .ص .222 -221
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من خبلل عرض مضمون مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون ،يتضح جميا مدى التعارض
الذي يمكن أن ينشأ بين التزام البنك بتطبيق المبدأ ،وبين التزامو بمراقبة العمميات التي يقوم بيا ىذا

الزبون من خبلل حسابو البنكي ،وىو الوضع الذي من شأنو أن يحد من الخيارات المتاحة لمبنك
بغية تجنب عبء المسؤولية التي يمكن أن تنشأ نتيجة إخبللو بأي من ىذين االلتزامين .وعمى ىذا

األساس ،ينبغي تحديد نطاق تطبيق ىذا المبدأ (المطمب الثاني) ،ولكن قبل ذلك البد من توضيح

األساس الذي يستند إليو (المطمب األول).

المطمب األول
األساس الذي يستند إليو مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون
يعتبر مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون من المبادئ المتعارف عمييا في المجال البنكي

والتي تفرض عمى البنكي بأنو ممزم بأن يسجل في حساب زبونو ،جميع المبالغ والحواالت
والشيكات الواردة لمصمحتو ،دون أن يتحرى عن مصدرىا ،وقد استقر االجتياد القضائي في فرنسا

منذ ثبلثينيات القرن الماضي عمى ىذا المبدأ النابع من حرص الزبون عمى عدم البوح واالفصاح

عن خصوصياتو المتصمة بحياتو الخاصة.1

ففي ظل غياب نص قانوني يفرض عمى البنكي أال يتدخل في شؤون زبونو ،في الحاالت

التي تتوجب ذلك طبعا ،خرج القضاء الفرنسي عن صمتو وأرسى ىذا المبدأ كقاعدة أساسية تحكم

النشاط المصرفي ،وكان ذلك ألول مرة في أوائل القرن العشرين ،من خبلل قرار محكمة النقض
الفرنسية ،بمناسبة تنفيذ بنك ألمر بالتحويل المصرفي ،مضمونو تحويل مبمغ مالي لحساب شخص

آخر ،بعد تمقيو رسالة تتضمن توقيعا مزورا ،والصادر في > 8جانفي .20?91

وىكذا ،يعمل ىذا المبدأ القضائي الذي ظل يتأكد من خبلل عدة ق اررات قضائية عمى

تحقيق حماية مزدوجة ،لكل من الزبون والبنكي في الوقت ذاتو:

فبالنسبة لمزبون ،فإن ىذا المبدأ سيضمن لو بأن يمارس أعمالو بكل حرية ،وبالطريقة التي
يراىا مناسبة دون أي تدخل من البنكي ،إذ ال يستطيع ىذا األخير أن يمنع زبونو من إجراء عممية

 _1كركبي مروان ،المرجع السابق ،ص .104
_ Et ce client était en fait un escroc: LACOTTE Jérôme, op. cit ., p 10.
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غير قانونية ،كما ليس لو أن يرفض أي طمب أو أية تعميمة يوجييا لو الزبون بحجة أن ىذه

الطمبات تبدو غير مناسبة.1

وأما بالنسبة لمبنكي ،فإن كل من الفقو والقضاء يتمسك بفكرة التزام البنكي بعدم إقحام

نفسو في شؤون زبونو ،بيدف الحد من مسؤولية البنكي ،2وبالتالي حمايتو من دعاوى المسؤولية
التي يمكن أن تقام ضده في حالة ما إذا كانت العممية البنكية سببا في اإلضرار بالزبون أو

بالغير ،3والتي يمكن أن ترتب تعويضا لمصمحتيما.4

ينبغي التنويو إلى أن مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون لم يكن محل اىتمام المشرع ،كونو

لم يعتنقو كمبدأ قانوني إلى اليوم ،وبقي مبدأ قضائيا ،تتجادل حولو عدة آراء فقيية مختمفة
ومتعارضة في محاولة لمبحث عن أساس قانوني لو.

إن قراءة مختمف الق اررات الصادرة عن القضاء الفرنسي ،يكشف عن تنوع األسس التي

يستند إلييا ىذا المبدأ ،ىذا التنوع الذي دفع بعض الفقو إلى الحديث عن نوع من الغموض المتعمد
من القضاء في محاولة منو لبسط سيطرتو في ىذا الموضوع. 5

كما أن المحاكم التي تأخذ بيذا المبدأ تولي أىمية أكبر لآلثار المترتبة عميو ،دون البحث
عن األساس الذي يستند إليو ،وال تذكر طبيعة األساس الذي يستند إليو في أحكاميا إال بشكل

استثنائي.

غير أن الفقو من جيتو ،كان أكثر حرصا من القضاء في البحث عن األساس الذي يستند

إليو ىذا المبدأ ،وىنا اختمفت اآلراء واالتجاىات ،بين من يقول بأن المبدأ ىو تطبيق لما يسمى
بواجب حفظ السر( 6الفرع األول) ،وبين من يرى أن مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون يجد

أساسو المتين في القواعد العامة لممسؤولية (الفرع الثاني).

 _ 1وىكذا يتحمل البنكي من كل مسؤولية تجاه زبونو عن تصرفات كانت ستكون سببا في قيام مسؤوليتو لو تصرف بعكس
ما ينص عميو المبدأ .وفي ىذا تحقيق لمصمحة البنكي في حد ذاتوBONNEAU Thiery, op. cit ., p 336. :
_ GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., p 37.
3
_ CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du
banquier », op. cit., p 11.
4
_ Ibid., p 11.
5
_ Une diversité qui a poussé certains auteurs à parler d’ « un flou » recherché par la jurisprudence afin
« d’assoir son autorité »: ABOU NADER Wassim, L’obligation de mise en garde du banquier
dispensateur de crédit, thèse pour le doctorat en droit, université PANTHEON-ASSAS (PARIS II),
PARIS, p 87.
6
»…_ «comme une application d’un devoir de secret auquel le banquier est tenu
2

- 197 -

الفصل األول :االلتزام باليقظة صند تشغيل الحساب

الباب ا لثاني

الفرع األول
واجب حفظ السر كأساس لمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون
يرى جانب واسع من الفقو أن مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون ما ىو إال تطبيق لواجب

التكتم وحفظ السر ،1غير أن طبيعة ىذا السر تختمف من تيار فقيي آلخر .ففي النياية ،ينتظر
الزبون من البنكي أال يتدخل في شؤونو وأعمالو ،إما استنادا لمبدأ سرية األعمال (أوال) ،أو

باالستناد إلى مبدأ السرية المصرفية (ثانيا) ،حيث يعتبر ىؤالء الفقياء أن المبدأ ىو امتداد لسرية

األعمال أو لمسرية المصرفية ،2أو حتى عمى أساس واجب احترام الحياة الخاصة لمزبون( 3ثالثا).
األمر الذي من شأنو أن يجعل البنك عمى قدر من الجيالة بحيث يحتج بيا في مواجية كل من

يتيمو بعدم التحقيق.4

أوال :مبدأ سرية األعمال كأساس لمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون
توحدت الكثير من اآلراء الفقيية حول فكرة استناد مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون عمى

مبدأ سرية األعمال ،فحسب ىؤالء ومن أجل تطوير نشاطاتيا في أحسن الظروف ،تحتاج
المؤسسات إلى قدر كبير من السرية التي يتوجب احتراميا من قبل البنكي ومن قبل المؤسسات

المنافسة عمى حد سواء .ومبرر ىذا الكتمان من جية البنكي ،أنو لو اطمع عمى المعمومات التي
تخص زبائنو من المؤسسات و"التي تعتبر سرية" ،فسيذيع ىذه المعمومات لممؤسسات المنافسة

لذلك ،ليس لو حق الطبلع المطمق عمى شؤون زبائنو وال التدخل فييا .5لذلك يقيس بعضيم عمى
عبارة األستاذ  C. Gavaldaبالقول بأن مبدأ عدم التدخل يرتكز عمى التزام رؤساء المؤسسات

الصمت.6

إن تأسيس مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون عمى أساس سرية األعمال ينتابو نوع من

الغموض ،األمر الذي من شأنو أن يؤدي إلى القول بإمكانية عدم صبلحية اعتباره كأساس لمبدأ
عدم التدخل في شؤون الزبون ،وذلك لؤلسباب التالية:

1

_ Le devoir de discrétion.
_ CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du
banquier », op. cit., p 12.
3
_ BOUCARD François, op. cit., p, p 08.
4
_ GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., p 40.
5
_ BOUCARD François, op. cit., p 08.
2

 _6قريمس عبد الحق" ،مدى مسؤولية البنوك عن اإلخبلل بااللتزامات المقررة لموقاية من تبييض األموال" ،المجمة الجزائرية
لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر ،العدد  ،04ديسمبر  ،2012ص .ص .226 -225
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األول :إذا كانت سرية األعمال تعد حاج از ال يمكن لمبنكي أن يتجاوزه ،فعمى أي أساس يتم
تفسير تراجع مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون لمصمحة واجب التدخل في عدة حاالت ،خاصة

في حالة اكتشاف عمميات غير اعتيادية ،فيذا التدخل من جية البنكي يعد استثناء عمى المبدأ
والذي ال يجد أساسو في طبيعة المعمومات المستفسر عنيا ،ولكن يتأسس عمى الظروف المحيطة

بالعمميات التي ينفذىا الزبون ،بمعنى أن البنكي ال يتدخل في شؤون زبونو يستفسر عن كل شؤونو
الخاصة بو ،ويطمب كل أنواع المعمومات الخاصة بو ،ولكن إذا رأى أن عممية ما نفذىا زبونو

ووجدىا من خبلل الظروف المحيطة بيا غامضة ،ففي ىذه الحالة عميو أن يتدخل ويطمب تزويده
بكل المعمومات الضرورية التي من شأنيا أن ترفع الغموض والمبس.
الثاني :إن مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون المؤسس عمى مبدأ سرية األعمال ال

ينحصر عمى المينة البنكية فحسب ،بل إن تطبيقو يمكن أن يمتد إلى باقي المين األخرى ،كمينة
التوثيق والمحاسبة ،أين يجد أساس سرية األعمال تطبيقا لو في مثل ىذه المين.1

ال يجوز لمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون ،أن يعتمد كمبرر الستبعاد مسؤولية البنكي

في مواجية الغير ،عمى أساس مبدأ السرية المصرفية ،وبالتالي كمبرر لتحمل البنكي من المسؤولية

التقصيرية ،إذ ال يجوز اللتزام تعاقدي أن يكون كمبرر لمتحمل من التزام تقصيري ،ألن ىذا األخير

يعتبر من النظام العام .بل عمى العكس من ذلك تماما ،إذا تحتم عمى البنكي استبعاد السرية في
مواجية زبونو في حالة الشك في سبلمة عممية ما ،فإن قواعد الحذر في مواجية الغير تفرض

إجراء الرقابة التي لن تتأتى إال من خبلل استبعاد السرية في مواجية الزبون.2

الثالث :التشريع الفرنسي ،ال يحمي سر األعمال بوجو عام ،بل يتوقف عند حماية بعض

األسرار في مجال األعمال ،مثل سر المصنوعات ،3كما أن عبارة "سرية األعمال " غير موجودة
في التشريع الفرنسي ،وال ترجع إليو إال المحاكم في بعض األحيان كما في مجال المنافسة غير
المشروعة.
الرابع :باإلضافة إلى كل ما ذكر سابقا ،فإن اتخاذ مبدأ سرية األعمال كأساس لمبدأ عدم
يفسر كيف أن ىذا األخير يفسح المجال في كثير من الفرضيات
التدخل في شؤون الزبون ال ِّ
لواجب التدخل ،خاصة في حالة وجود عمميات غير اعتيادية ظاىرة.4

1

_ GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., p 40.
_ Ibid.
3
_ Le secret de fabrique.
4
_ CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du
banquier », op. cit., p 12.
2
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ثانيا :مبدأ السرية المصرفية كأساس لمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون
إذا كان مبدأ سرية األعمال ال يصمح ألن يكون كمبرر لمبدأ عدم تدخل البنكي في شؤون

الزبون ،فبل بد من البحث عن مبرر آخر ،وىو ما ظير حينما اتجو البعض إلى القول بأن مبدأ

عدم التدخل في شؤون الزبون ما ىو إال امتداد لمبدأ السرية المصرفية ،1إذ تمتزم البنوك بالحفاظ

عمى أسرار زبائنيا وعدم اإلفصاح عنيا لمغير ،والى جانب ذلك ،يشترط عدم تدخل البنك في ىذه

الشؤون وعدم االطبلع عمى األسرار المتعمقة بيا.2

إذا كان التزام البنك بحفظ السر المصرفي لزبونو من االلتزامات التي عرفت تأطي ار

تشريعيا ،3فإن ىذا التأطير ال يبرر فكرة جعل مبدأ السرية المصرفية كأساس لمبدأ عدم التدخل في

شؤون الزبون ،ذلك أنيما مبدآن مختمفان تماما .فحتى تكون معمومة محفوظة تحت غطاء السرية
المصرفية ،أفبل يفترض بالبنكي أن يكون عالما بيا؟ أي إن عمم البنك بالمعمومات المتعمقة بزبونو

والتي تعتبر سرية ،يعد شرطا ضروريا لمحفاظ عمييا وعدم إفشائيا لمغير .والقول بيذا األمر يعاكس
تماما فكرة عدم تدخل البنك في شؤون الزبون التي تفرض عمى البنك أال يتدخل وأال يحاول معرفة

شؤون زبونو وأس ارره ،وليس أال ينقل المعمومات إلى الغير .كما أن منع البنكي من االىتمام بشؤون
زبونو ،وبالتالي من البحث عن معمومات لدى ىذا األخير ،يعتبر غير منطقي ،في ظل ارتكاز

البنكي كمقدم خدمات مالية 4عمى ما يحصل عميو من معمومات من زبائنو.

فعمى أساس ما سبق ،ال يمكن االعتماد عمى مبدأ السرية المصرفية لتفسير مبدأ عدم

التدخل في شؤون الزبون ،وىو األمر الذي يستدعي البحث عن أساس آخر لتبرير ىذا المبدأ.

ثالثا :واجب احترام الحياة الخاصة لمزبون كأساس لمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون
غير بعيد عن فكرة التأسيس عمى مبدأ السرية المصرفية ،يستند جانب آخر من الفقو إلى

مبدأ احترام الحياة الخاصة واعتباره أساسا ليذا المبدأ ،5باعتباره حقا مكرسا دستوريا ،وىو ما جاء
في المادة < :من الدستور ،التي تنص عمى أنو:

"ال يجوز انتياك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفو ،ويحمييا القانون...
1

_ CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du
banquier », op. cit., p 12.

 _2قريمس عبد الحق ،المسؤولية المدنية لمبنوك في مجال الحسابات ،المرجع السابق ص .224
 _3المادة  117من األمر رقم  ،11 -03المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

_ GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., p 40.
_CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du
banquier », op. cit., p 12.
4
5

- 200 -

الباب ا لثاني

الفصل األول :االلتزام باليقظة صند تشغيل الحساب

ال يجوز بأي شكل المساس بيذه الحقوق ،دون أمر معمل من السمطة القضائية ،ويعاقب

القانون عمى انتياك ىذا الحكم".1

فحسب ىذا االتجاه ،ال بد من حماية الزبون من كل اعتداء عمى حياتو الخاصة يمكن أن

يقع من البنك ،وترتيبا عمى ذلك ،يحق لكل فرد أن يتمتع بسرية أعمالو الخاصة ،وبسمطة إدارتيا

وفقا لرغباتو دون تدخل من أي شخص آخر ميما كان .2وىو الحق المكرس في القانون المدني

الفرنسي.3

ال جدال في أن الحق في احترام الحياة الخاصة يعتبر من قبيل الحقوق المصيقة بشخصية

الفرد ،والتي تتعمق تحديدا بالكيان المعنوي لو .أما من حيث المضمون ،فإنو والى جانب الحق في
الحفاظ عمى أس ارره العائمية والصحية والعاطفية ،فأنو يدخل في نطاق الحق في احترام الحياة

الخاصة ،الحق في صيانة أس ارره المينية والمالية ،4وىذا معناه أنو من حق الزبون عمى البنك أال
يطمع عمى أسرار زبونو المالية.
غير أنو يمكن القول بأن القواعد التي تيدف إلى حماية الحياة الخاصة لمفرد ،ال يمكن أن

تعتمد كأساس متين لمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون ،ألن ىذا المبدأ يتعمق بالدرجة األولى
بأعمال الزبون وبذمتو المالية ،وبالنسبة لمقضاء ،فإن المعمومات المتعمقة بالذمة المالية لمزبون ال
تدخل في نطاق الحقوق المحمية بموجب المادة ? 1من القانون المدني الفرنسي ،وذلك عندما

يكون الزبائن من رجال السياسة 5أو من رجال األعمال مسيري المؤسسات ،6وأن لمجميور مصمحة
مشروعة في الوصول إلييا .وعميو ال يمكن التأسيس لمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون عمى

القواعد المقررة لحماية الحياة الخاصة لؤلفراد.
إن ما يبلحظ حول كل من مبدأ سرية األعمال ،ومبدأ السرية المصرفية ،وواجب احترام

الحياة الخاصة ،والتي حاول الفقو التأسيس عمييا لمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون ،أنيا ترتب
مسؤولية عمى البنك في حالة ما إذا أخل بيا وأفضى بالمعمومات المتعمقة بزبونو إلى الغير ،غير

أن مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون ،يفرض عمى البنك أال يتدخل في شؤون زبونو تحت طائمة
 _1المادة  01 /46و 03المدرجة بموجب القانون رقم  ،01-16المؤرخ في  06مارس  2016يتضمن التعديل الدستوري
الصادر في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،14الصادر في  04مارس .2016

 _2آيت وازو زاينة ،المرجع السابق ،ص .251

3

_ Article 09 du code civil français: « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Disponible sur
https://www.legifrance.gouv.fr

 _4جعفور محمد سعيد ،المرجع السابق ،ص .69

_ Cass. Civ, 1ère, 4 octobre 1989, n° 87-19658. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr
_ Cass. Civ, 1ère, 28 mai 1991, n° 89-19522 89-19725. Disponible sur :https://www.legifrance.gouv.fr

- 201 -

5
6

الفصل األول :االلتزام باليقظة صند تشغيل الحساب

الباب ا لثاني

مسؤوليتو إذا ما أخل بيذا االلتزام في عبلقتو المباشرة مع زبونو ،وبغض النظر عما إذا تجاوز
سموكو الخاطئ ىذا حدود عبلقتو بزبونو أم ال .لذلك تعد قاصرة عمى تبرير مبدأ عدم التدخل في

شؤون الزبون ،مما يفرض البحث عن أساس آخر لو.

الفرع الثاني
القواعد العامة مصدر اللتزام البنك بعدم التدخل في شؤون زبونو
لما كانت األسس المقدمة سابقا قاصرة عن أن يستند إلييا لتبرير عدم تدخل البنك في

شؤون زبونو ،حاول الفقو االستناد إلى أسس أخرى لتبرير مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون ،وقد

قدم أساسين ،يتمثل األول في أحكام عقد الوديعة (أوال) ،في حين يتمثل الثاني في القواعد العامة

لممسؤولية (ثانيا).

أوال :األحكام العامة لموديعة كأساس لمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون
اتجو بعض الفقو إلى القول بأن أحكام عقد الوديعة مناسبة التخاذىا كأساس لمبدأ عدم

التدخل في شؤون الزبون .1إذ يمكن إيجاد ىذا المبدأ في بعض النصوص القانونية ،والتي يبدو أنيا

تقدم تفسي ار جزئيا عمى األقل لممبدأ ،وذلك إذا تم اعفاء البنكي من بعض االلتزامات المفروضة
عميو ،والتي تتمثل أساسا في التحقيقات التي يقوم بيا في مواجية زبائنو .وىا ىي المادة >0?9

من التقنين المدني الفرنسي تنص عمى أن المودع لديو "ال يمكن أن يشترط عمى المودع أن يكون

مالكا لمشيء المودع" ،2فيذه القاعدة تمنع البنكي من االستعبلم عن مصدر األموال أو السندات

المودعة لديو .3فتعفيو بالتالي من القيام بالتحقيقات المشار إلييا سابقا.

والحقيقة ،أن ىذه القاعدة قد اعتمدت كأساس في القرار القضائي الصادر سنة 0?91

لتبرير اعفاء البنك من المسؤولية عند عدم التحقيق في السند الذي كان يبدو غير عادي ،فقد أكد

عمى أنو "عندما يتعمق األمر بإيداع أموال لدي البنكي ،فإنو ال توجد أية قاعدة قانونية تفرض

عمى المودع لديو أن يباشر من تمقاء نفسو إجراءات التحقيق في ىوية المودع أو حقوقو عمى

الشيء المودع ،سواء لحظة اإليداع أو لحظة استرجاع الوديعة".4

1

_ GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., p 40.
_ Article 1938 du code civil français « Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il
était propriétaire de la chose déposée. », op. cit.
3
_ GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., p 40.
4
_ Cass. Civ, 30 janvier 1930, la cour suprêmes considère que « … s’agissant d’un dépôt de fond aux
mains du banquier, aucune règle de droit ne mettait à la charge du dépositaire l’obligation de procéder
spontanément à la vérification de l’identité du déposant ou des droits de celui-ci sur l’objet déposé, pas
plus lors du dépôt que lors de la restitution », LACOTTE Jérôme, op. cit., p 10.
2
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غير أنو إذا كان ىذا النص متوافق مع مضمون عدم التدخل في شؤون الزبون ،من حيث
عدم الزام البنكي بالتحقيق في ىوية المودع وال في مصدر األموال أو السندات المودعة لديو ،إال
أنو يختمف عنو من حيث اليدف المراد تحقيقو من وراء كل منيما .إذ أن اليدف من مضمون

الحكم الوارد في صمب المادة > 0?9من التقنين المدني الفرنسي إنما لتسييل عممية إيداع أشياء

الغير ،من دون أن ييدف إلى تحديد مسؤولية البنكي الذي ييدف إليو مبدأ عدم التدخل في شؤون

الزبون .وفي ىذه الحالة ،يمكن القول بأن أحكام الوديعة غير صالحة ألن تعتمد كأساس لتبرير
إعفاء البنك من المسؤولية ،وبالتالي العتمادىا كأساس لمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون .مما
يستدعي البحث عن أساس آخر ليذا المبدأ.
ثانيا :القواعد العامة لممسؤولية كأساس لمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون
استند تيار فقيي لمقواعد العامة لممسؤولية ،والقول بأن مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون

يجد أساسو المتين في ىذه القواعد .1وقد انطمق من فكرة أنو ال يمكن إثارة مسؤولية البنكي عن
األخطاء التي يتسبب فييا زبونو أو الغير ،إال بشرط أن يرتكب البنك بدوره خطأ شخصيا ،ويسبب
بخطئو ىذا الضرر لمغير ،ألنو من غير المعقول مساءلتو عن األخطاء التي يرتكبيا الغير لمجرد

مشاركتو زبونو أو الغير ،في ىذا النشاط غير المشروع ،2من خبلل توفير األداة التي يرتكب
بواسطتيا الفعل غير المشروع ،والتي تتمثل في الحساب البنكي أو وسائل الدفع التي يوفرىا.3

ويتمثل ىذا الخطأ الشخصي الذي يوجب مساءلة البنكي عنو ،في قيامو بتصرف غير

مشروع ،وىو أن يخرق قاعدة من قواعد السموك ،4ىذا من جية .ومن جية أخرى ،فإنو ينظر إلى
مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون عمى أنو مجرد قاعدة سموك تراعي الشروط الخاصة بممارسة

المينة البنكية ،5وعميو ،فإن خرق البنكي لمثل ىذه القاعدة السموكية الموضحة لمشروط الخاصة
لممارسة المينة البنكية ،يعد خرقا لممبدأ يوجب مسؤوليتو.
يمكن القول بأنو وبسبب تعدد العمميات اليومية التي تجرى لدى البنكي ،وبسبب عدم

إمكانية ،بل استحالة التحكم فييا ومراقبتيا بدقة من الناحية العممية ،فإن مبدأ عدم التدخل في

1

_ CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du
banquier », op. cit., p 12.
2
_ GRUA François, les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., p 41.

 _3قريمس عبد الحق ،المسؤولية المدنية لمبنوك في مجال الحسابات ،ص .231

4

_ GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., p 41.
_ CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du
banquier », op. cit., p 12.
5
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شؤون الزبون يفسر بأنو يتوجب عمى البنكي أن يراعي قواعد الحذر التي تفرضيا المينة البنكية
من خبلل االكتفاء بمراقبة ظاىر األشياء.
فإذا كان اإلشكال غير مطروح في حالة ما إذا ما تمت مراقبة كل عممية عمى حدة ،ألنو

ىذه الحالة ال يوجد ما يحول دون إجراء رقابة معمقة ودقيقة ،فإن األمر ليس بالبساطة نفسيا

عندما يتعمق األمر بجممة من العمميات المتنوعة والمتعددة ،إذ ال يعقل أن يتمكن البنكي من القيام
بالتحقيقات المعمقة والدقيقة حول كل عممية من ىذه العمميات التي يطمب منو تنفيذىا يوميا ،لذلك

فقواعد الحذر تكتفي بالمعقول والممكن ،ويعد مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون في ىذه الحالة
تمك القاعدة المعقولة ،والخاصة بالمينة البنكية ،والتي عمى أساسيا يحكم عمى سموك البنكي الذي

يجد نفسو متورطا في نشاط إجرامي بمناسبة تقديم خدمات بنكية.1
المطمب الثاني

نطاق تطبيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون
يجب البحث عن طريقة لوضع نطاق لمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون ،ويكون ذلك من

خبلل استقراء بعض الق اررات القضائية من القضاء الفرنسي.

يتحدد نطاق تطبيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون بمجالين:2
ويتمثل المجال األول في خدمات الصندوق التي يمتزم البنك بتوفيرىا لزبونو ،ويتعمق األمر

بعمميات اإليداع والسحب ،باإلضافة إلى عمميات التحصيل .بحيث يفرض ىذا المبدأ عمى البنكي

بأال يسأل زبونو طالب ىذا النوع من الخدمات ال عن مصدر األموال وال عن وجيتيا.

في حين يتمثل المجال الثاني في عمميات القرض أين يتوجب عمى البنكي أال يسأل مدى

مبلءمة القرض لمغرض الذي سيستغل فيو مبمغ القرض ،3ولكن ال بد من استبعاد ىذا الموضوع
بموضوع الدراسة نظ ار لعدم ارتباطو بيا والرتكازىا عمى وسائل الدفع بالتحديد.
_ GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., p 41.
_ BONNEAU Thierry, Droit bancaire, op. cit., p 337.

1
2

 _3وىذا ما ذكرت بو محكمة استئناف ثولوز ،في  16فيفري  ،1984حيث أكد عمى أنو ليس عمى البنكي أن يقرر مدى
مبلءمة القرض الذي يم نحو لممقترض لمغرض الذي طمبو من أجمو ،ألن مبدأ عدم التدخل تجعل البنكي غير مسؤول عن
االستغبلل السيء لمقرض ،وقد جاء في القرار ما يمي:
« … car s’il en était différemment, cela aboutirait à faire peser sur le banquier l’obligation
d’apprécier l’opportunité des crédits qu’il consent et de se faire juge des intérêts bien compris de son
client…. Alors que le banquier n’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de celui-ci, ne peut etre
responsable du mauvais usage du crédit par lui consenti et ne peut se voir imputer sa perte ou son
gaspillage » : LACOTTE Jérôme, op. cit., p. p 11 – 12.
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وباالرتكاز عمى مجال خدمات الصندوق التي يوفرىا البنك لزبونو بمناسبة فتح الحساب،
يتم تزويد صاحب الحساب بمختمف وسائل الدفع التي تسيل لو استغبلل حسابو ،وبالتالي ،ومن

خبلل تحميل مختمف الق اررات القضائية الصادرة في ىذا الشأن ،فإن ما يبلحظ بشأنيا أنيا تفرض
عمى البنكي وبمناسبة الزامو بعدم التدخل في شؤون البنكي أن يمتزم بتنفيذ أوامر الدفع التي تكون

صحيحة ولو من الناحية الظاىرية ،وىذا يؤدي إلى القول بأنو ممزم باالكتفاء بمراقبة مدى صحة

أوامر الدفع ظاىريا (الفرع األول) ،وبمراقبة التشغيل المنتظم لمحساب البنكي (الفرع الثاني).
الفرع األول
االلتزام بمراقبة مدى صحة أوامر الدفع ظاىريا

أكد القضاء الفرنسي منذ أول قرار لو ،عمى أن مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون مرتبط

"بحركات األموال" ،وىذا معناه أنو يطبق عمى عمميات اإليداع والسحب والوفاء ،ولذلك فغن البنكي
ممزم فقط بتنفيذ أوامر الدفع السميمة (أوال) ،ناىيك عن انو ممزم بمراقبة التشغيل المنتظم لمحساب
(ثانيا).

أوال :التزام البنك بتنفيذ أوامر الدفع السميمة
تعتبر وسائل الدفع الوسيمة الضرورية واألساسية لتشغيل الحساب البنكي ولتداول رؤوس

األموال ،لذلك عمل القضاء عمى رسم الحدود التي يفرض واجب عدم التدخل في شؤون الزبون
عدم تجاوزىا ،تحت طائمة مسؤوليتو في مواجية زبونو ،أو حتى في مواجية الغير ،وىي الحمول

التي قدميا القضاء الفرنسي في مجال الشيكات وأوامر التحويل المصرفي.1

يمتزم البنك في إطار تنفيذ عمميات الصندوق 2التي يجرييا لزبائنو ،بالتنفيذ الحرفي لؤلوامر

الموجية لو من زبونو ،من دون أن يتدخل في شؤون ىذا األخير.3

غير أنو ال بد أن تكون أوامر الدفع التي يمتزم البنكي بتنفيذىا سميمة ،ولو أن السبلمة

المطموبة ىي السبلمة الظاىرية ليا ،ألن مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون يفرض عميو االكتفاء

بالتحقق من صحة وسبلمة أوامر الدفع التي يتمقاىا ونسبتيا لزبونو ،ويتحقق ىذا الشرط متى قام

البنكي بمراقبة السبلمة الظاىرية لمسندات التي تتضمن أوامر الدفع المذكورة.

 _1قريمس عبد الحق ،المسؤولية المدنية لمبنوك في مجال الحسابات ،المرجع السابق ،ص .233
 _2والتي تتمثل في عمميات الوفاء والتحصيل كما سبقت اإلشارة إليو اعبله.

_ LACOTTE Jérôme, op. cit., p 10.
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ويتم التحقق من ذلك ،من خبلل تحقق البنكي من توقيع الزبون الوارد عمى الشيك أو أمر
التحويل الب نكي ،ومقارنتو مع النموذج الذي يحتفظ بو ،بحيث يجب أن يكون التوقيع األول مطابقا
من الناحية الظاىرية مع التوقيع الثاني ،1ناىيك عن اشتمال األمر لجميع البيانات المطموبة

لصحتو قانونا ،2كما يتوجب عمى البنكي أن يراقب تسمسل التظييرات الواردة عمى الشيك أو

السفتجة.3

وباإلضافة إلى ذلك ،يتوجب عمى البنكي أن يتحقق من سبلمة المظير العام لمسند ،ويتأكد

من أنو يخمو من أي كشط أو شطب أو تحشير أو تحريف في بياناتو ،أو غيرىا من األمور التي
تثير الريبة في الشيك ،4فيذه العوارض تكون دليبل عمى تعرض األمر بالدفع لمتزوير.5

لقد أكد القضاء الفرنسي عمى مبدأ عدم التدخل في كثير من ق ارراتو ،بدءا بالقرار الشيير
الصادر سنة  ،0?91بمناسبة تنفيذ بنك ألمر تحويل مزور ،كما تمت اإلشارة إليو سابقا.

وقد جاء في قرار آخر صادر سنة > ،811عن محكمة النقض الفرنسية ما يمي" :إن مبدأ

عدم التدخل يمنع البنك من أن يتدخل ليمنع الزبون من تنفيذ تصرف غير مشروع".

بمناسبة نزاع بين بنك وزبون قام بإصدار شيكات مزورة ،لم يتوان الزبون المعني عن إلقاء

المسؤولية عمى البنكي ألنو تركو يقوم بنشاط غير مشروع ،وقد سبق وأن حكم عميو جنائيا بالتزوير

وباستعمال المزور .وفي المقابل ،حكم قضاة الموضوع عمى البنك بأنو "قَِب َل الشيكات المزورة

وتعامل عمى أساس أنيا صحيحة ،وبيذا يكون البنك قد شجع الزبون عمى تصرفو الخاطئ،

وبسبب عدد الشيكات الصادرة خالل ثالث سنوات ،فإنو ال يوجد أدنى شك في أن البنك لم يمتزم

بواجب النصح في مواجو زبونو" ،أي أن قضاة الموضوع قد أدانوا البنك وحمموه المسؤولية عن
تصرفات زبونو ،وقبولو الشيكات المزورة.

إن المبلحظ بشأن الزبون ،فإن المتفق عميو أنو ليس بحاجة لبنكو لكي يخبره ويقنعو بأن
تزوير الشيك ىو عمل غير مشروع ،لذلك كانت محكمة النقض الفرنسية مصيبة لما نقضت قرار

قضاة الموضوع في قرارىا الصادر في  0:أكتوبر > ،811وأقرت عدم مسؤولية البنك استنادا لمبدأ
عدم التدخل في شؤون الزبون.

_ BONNEAU Thierry, Droit bancaire, op. cit., p 291.

 _2قريمس عبد الحق ،المسؤولية المدنية لمبنوك في مجال الحسابات ،المرجع السابق ،ص .233
 _3عوض عمي جمال الدين ،المرجع السابق ،ص .1203

 _4الطراونة بسام حمد ،ممحم باسم محمد ،المرجع السابق ،ص .351

 _5قريمس عبد الحق ،المسؤولية المدنية لمبنوك في مجال الحسابات ،المرجع السابق ،ص .233
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إن المبرر الذي طرح مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون معروف وتقميدي" ،ليس لمبنكي

أن يتدخل لمنع زبونو من إجراء تصرف غير مشروع ،وال أن يرفض تنفيذ التعميمات الموجية

إليو من طرف زبونو ،بحجة أن ىذه التعميمات تبدو أنيا غير مالئمة" .كما أنو من المستقر عميو
قضاء ،أنو ليس لمزبون ،وال لمغير ضحية تصرف الزبون غير المشروع ،أن يثير مسؤولية البنك

عن ىذا التصرف غير المشروع الصادر عن الزبون.

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن القول بأنو إذا كان البنك عمى عمم بعدم مشروعية تصرفات

زبونو ،أو اكتشف ذلك ،فإن مقتضيات الحذر تفرض عميو أن يتوقف عن المساىمة في مثل ىذه
التصرفات غير المشروعة ،أي بعدم قبول الشيكات المزورة ،كما أنو إذا كانت ىناك ظروف

واضحة تنم عن وجود خمل في الشيكات ،وتجعل البنك يباشر التحقيقات الضرورية لمكشف عنيا

فإنو سيكون مسؤوال عن ىذه التصرفات ،ولكن في مواجية الغير ضحية ىذه التصرفات ،دون
الزبون ،ألن سوء نية الزبون تحرمو أصبل من إمكانية رفع دعوى المسؤولية ضد البنكي.1

وىذا معناه ،أنو ال توجد أية مظاىر خارجية تكشف عن أن الشيك مزور ،أي أن المظير

العام لمشيك سميم ،فطالما أن البنك قد التزم بالتحقق من السبلمة الخارجية لمشيك ،ولم يبلحظ أية
مظاىر خارجية عمى الشيك تدل عمى أنو مزور ،فإنو يكون بذلك قد راقب السبلمة الظاىرية

لمشيك .وىو ممزم في ىذه الحالة بتنفيذ أوامر زبونو ،التي تقضي بإجراء العممية البنكية المعنية.

وعميو ،إذا كانت أوامر الدفع سميمة في ظاىرىا وال تثير أي شك حول صحتيا ،ليس عمى

البنك إال أن ينفذىا ،من دون أن يتخذ أية إجراءات رقابية أخرى يمكن أن تترجم بأنيا تدخل في
شؤون الزبون الخاصة ،فميس عميو أن يحقق ال في مصدر األموال وال في سبب العمميات المنجزة

واال اعتبر مخبل بمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون.
ثانيا :التزام البنك بمراقبة التشغيل المنتظم لمحساب
حرص القضاء الفرنسي في الكثير من الق اررات القضائية عمى تطبيق مبدأ عدم التدخل في

شؤون الزبون ،من خبلل التأكيد عمى اكتفاء البنك بتنفيذ أوامر الدفع التي يوجييا ليا زبونو ،وان
كان ممزما بالرقابة ،فإن ىذه الميمة تتوقف عند حدود االلتزام بمراقبة التشغيل المنتظم لمحساب

وفيما عدا ذلك ،يعد مخبلً بمبدأ عدم التدخل .وىو ما أكدت عميو الكثير من الق اررات القضائية
الصادرة بمناسبة الفصل في الدعاوى المطالبة بتحميل البنوك المسؤولية المدنية عمى إثر اختبلس

1

_ BONNEAU Thierry, «Chèque falsifiés - Responsabilité- Devoir de non- ingérence», Revue
Banque et Droit, n° 123, Janvier- Février 2009, p. p 21 – 22.
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األموال ،سواء صدر من طرف مستخدمين أو من طرف مسيرين لشركات تممك حسابات بنكية

لدى نفس البنك الذي تم سحب األموال المختمسة لديو.1

ففي نزاع متعمق بأوراق تجارية ،قرر القضاة في محكمة االستئناف بأن "ليس عمى البنك

الذي تمقى سندات تجارية أو سفاتج مسحوبة عمى تجمع ذي مصمحة اقتصادية  ،GIE2أن
يبحث ما إذا كانت العمميات التجارية التي قدمت ىذه السندات لتسويتيا ،واردة ضمن غرض

التجمع ،مادامت ىذه السندات تنطوي عمى توقيع مدير التجمع أو عمى توقيع وكيمو المفوض".3

وفي قضية أخرى ،قضت محكمة النقض الفرنسية بأن "البنك غير ممزم بمراقبة تحركات

حساب الزبون ،كما أنو ال يسأل عن سوء استخدامو لالعتمادات التي حصل عمييا" وقضت

أيضا بأن "الغش من جانب الزبون في مواجية الغير كان يمكن كشفو لو أن البنك باشر رقابة
عمى حركة الحساب ومصدر الشيكات التي كان يودعيا في حسابو ومصيرىا ،ولكن ىذه الرقابة

ممنوعة عمى البنك الذي ليس لو أن يتدخل في نشاط زبونو وال مراقبة حركة األموال في

حسابو".

وقد صدر ىذا الحكم عمى إثر قيام محاسب فتح حسابا باسمو باعتباره وكيبل بالعمولة في

تجارة الجمود ،غير أن حسابو كان يتغذى تقريبا بشكل كمي من شيكات صادرة من شركة أخرى
كان يتمثل نشاطيا في تجارة المعادن ،ولذلك كان من السيل عمى البنك أن يبلحظ المفارقة

الواضحة ،وأن يتساءل عن عبلقة تجارة الجمود بتجارة المعادن ،كونيما نشاطين مختمفين تماما

وبالتالي كان في إمكانو أن يتساءل عن سبب ىذه الشيكات ،غير أن محكمة النقض الفرنسية
قضت بأن انتظام المدفوعات من شأنو أن يطمئن البنك إلى سبلمة الشيكات التي كان الزبون

يقدميا لمتحصيل ،وليس لو في ىذه الحالة أن يسأل عن سببيا.4

بتاريخ ; 8جانفي ==? ،0أيدت محكمة النقض الفرنسية ق ار ار صاد ار من محكمة استئناف

والذي جاء فيو بأن "البنك غير ممزم بالبحث والتحقيق في مصدر العمميات التي يأمر بتنفيذىا

_ « …sa mission de surveillance consiste exclusivement à vérifier le fonctionnement régulier des
comptes ouverts dans ses livres…. » : LACOTTE Jérôme, op. cit., p 10.
2
_ GIE : Groupement d'intérêt économique : Le G.I.E. est d’après l’article L. 251-1 du Code de
commerce le regroupement constitué par Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une
durée déterminée, et dont Le but est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses
membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Et ce but n'est pas de réaliser des
bénéfices pour lui-même. Code de commerce français. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr
3
_ LACOTTE Jérôme, op. cit., p 10.
1

 _4عوض عمي جمال الدين ،المرجع السابق ،ص .1200
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صاحب حساب ودائع ،بحيث كل الظروف التي تجري فييا العمميات تدل عمى أنيا عمميات

منتظمة.1"...

في قضية أخرى ،حدث وأن قام أحد األشخاص باختبلس الشيكات عمى حساب صاحب

العمل ،ثم قام بإيداعيا لمتحصيل لدى بنكو ،فقررت محكمة النقض الفرنسية ،مؤيدة بذلك قرار

محكمة االستئناف التي نفت تماما مسؤولية البنكي الذي "لم يقم بإجراء التحقيقات حول مصدر

العمميات التي تُجرى عمى مستوى حسابات زبائنو" ..." ،وبأنو ممزم فقط بمراقبة التشغيل المنتظم
لمحسابات المفتوحة لديو ،من دون أن يتدخل في العمميات التي يضمن تنفيذىا".2
كما أيدت محكمة النقض الفرنسية ما جاء في قرار محكمة االستئناف مرة أخرى ،حين

قررت بأنو "ال األقدمية الناتجة عمى عالقات الزبون السابقة مع بنكو ،وال أىمية العمميات التي
تم تسجيميا في وقت سابق في الجانب الدائن أو الجانب المدين لمحساب ،ينبغي أن تؤدي

بالبنك إلى التساؤل أو التحقيق في سبب تحصيل مبمغ معتبر مقارنة مع الحاالت العادية ،بحيث

يُعد بيذه الطريقة متدخال في شؤون زبونو".3

وبالمقابل ،أيدت محكمة النقض الفرنسية ق ار ار صاد ار عن محكمة االستئناف الذي أدان
بموجبو البنك ،بأنو لم يمتزم بمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون ،لمجرد أنو بأدر بتقديم سندات

زبونو لعرض الصرف العام ،ولمصمحة ىذا األخير .كما أن البنك لم يستطع أن يبرر موقفو ىذا

باالستناد إلى القواعد المتعمقة بإدارة األعمال.4

في قرار صادر عن مكمة النقض الفرنسية سنة  ،58101والذي نقض بموجبو القرار
الصادر عن محكمة االستئناف في ? 0مارس ? ،811صرحت محكمة النقض الفرنسية بأنو

"...حيث أنو بالتأسيس المعتمد عميو ،في حين أن محكمة الموضوع قد عممت بأن صاحب

الحساب قد قبل وبدون تحفظ العمميات المتنازع حوليا ،ليس لمبنكي أن يتدخل في شؤون

زبونو".....

_ « …la banque n’était pas tenu de rechercher l’origine d’opérations apparemment régulière réalisées
par le titulaire d’un compte de dépôt dont le fonctionnement ne donnait lieu à aucun incident. Par
LACOTTE Jérôme, op. cit., p 11.
2
_ « … il devait uniquement surveiller le fonctionnement régulier des comptes ouverts dans ses livres,
sans s’immiscer dans les opérations financières ou commerciales à l’origine des mouvements de fonds
dont il assure l’exécution ». Ibid.
3
_ « …Ni l'ancienneté relative à des relations antérieurement inscrites avec le client, ni l'importance
des opérations antérieurement inscrites au crédit ou au débit du compte, ne devait conduire le banquier
à s'interroger sur la cause d'encaissement d'un montant plus élevé, en s'immisçant de la sorte dans les
affaires de son client». Ibid.
4
_ Cass. Com 12 janvier 1999. Par LACOTTE Jérôme, Ibid., p 14.
5
_ Cass. Com, 11 mai 2010. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr
1
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صدر ىذا القرار بمناسبة قيام المسير بحكم الواقع ،والذي كانت تربطو عبلقة قرابة مع
المسير القانوني ،بالتوقيع عمى شيكات مسحوبة عمى حساب الشركة التي يسيرىا .والتي تم فيما

بعد وضعيا في حالو تصفية قانونية ،وعمى ىذا األساس ،أثار المصفي مسؤولية البنك ،ألن ىذا

األخير قبل الشيكات الصادرة بطريقة غير قانونية من طرف المسير بحكم الواقع ،مع أن ىذا

المسير قد تم حظره من التسيير .وقد قبل قضاة الموضوع ىذا الطمب ،بحجة أنو "كان يمكن لمبنك

مسير مساعدا ،ولم يكن صاحب
ا
أن يالحظ أن السيد  ....لم يكن ضمن قائمة الشركاء ،ولم يكن

أية وكالة لمتصرف في الحساب ،وبقبول الشيكات الموقعة بشكل غير قانوني من طرف المعني
يكون قد سمح ،وبإىمالو ،بتبديد األموال ،وبإلحاق الضرر بالدائنين".

غير أن ىذا الحكم الصادر من قضاة الموضوع قد نقض من طرف محكمة النقض
الفرنسية ،وكان ذلك في  00ماي  ،8101والتي اعتبرت أن قضاة الموضوع قد خرقوا القانون ،بما

أنيم ذكروا أن صاحب الحساب قد قبل وبدون تحفظات العمميات محل نزاع وبأنو ليس لمبنك أن
يتدخل في شؤون زبونو.

غير أنو إذا كان صحيحا إنو ليس لمبنكي أن يتدخل في شؤون زبونو ،فإنو يجب أن يكون

في الوقت ذاتو حذ ار ويقظا ،1بأن يتأكد من أن الحساب يشتغل بشكل منتظم .2وفي ىذه الحالة ،أال
يحق لمبنكي أن يتدخل ليمنع أي شخص آخر من تسيير الحساب غير صاحب الحساب ذاتو؟ إن

اإلجابة المنطقية عن ىذا التساؤل ىي بالتأكيد النفي .والنتيجة المحتومة في ىذه الحالة ،ىي الحكم

بمسؤولية البنكي الذي يقبل شيكات صادرة وموقعة من شخص ليس لو أية سمطة في ذلك.

يبلحظ أن قرار محكمة النقض الفرنسية قد أوقف الحكم بمسؤولية البنكي الذي يقبل شيكات

صادرة وموقعة من شخص ليس لو سمطة القيام بمثل ىذا التصرف ،عمى موقف صاحب الحساب

نفسو ،حيث رأى في قضية الحال ،أنو وبما أن صاحب الحساب قد صادق عمى العمميات غير
القانونية ،فإن من شأن ىذه المصادقة أن تجعل ىذه العمميات قانونية ومنتظمة ،وبأثر رجعي

وكأنيا كانت كذلك منذ إجرائيا.

وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن مصادقة صاحب الحساب عمى العمميات المجراة

بطريق ة غير منتظمة ،قد تمت بمجرد استبلم صاحب الحساب لكشوفات الحساب بالعمميات

المنفذة ،من دون أن يتحفظ أو يعترض عمى ىذه العمميات .3وما دام أن صاحب الحساب لم
1

_ Vigilant.
_ BONNEAU Thierry, Droit bancaire, op. cit., p 290.
3
_ BONNEAU Thierry, Responsabilité – chèque émis par un dirigeant de fait – principe de nonimmixtion, Revue Banque et Droit, n° 132, juillet – aout 2010, p 22.
2
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يعترض عمى العمميات محل نزاع ،فإن ىذا األمر يؤدي إلى القول بأن الحساب يشتغل بشكل
منتظم ،وليس لمبنك أن يتدخل في شؤون زبونو ،واال اعتبر قد تجاوز المبدأ ،ألن ميمتو تقتصر
عمى مراقبة التشغيل المنتظم لمحساب ،والذي تحقق في ىذه الحالة.

وعمى ىذا األساس ،ومن خبلل عرض مختمف الق اررات القضائية ،يبلحظ أنيا تؤكد وتتفق

كميا عمى أنو ال يحق لمبنكي أن يحقق في أصل األموال التي ترد عمييا العمميات المعنية وال في

سبب العمميات في حد ذاتيا ،وال يعتبر مسؤوال في الحالة التي ال يقوم فييا بيذا النوع من
التحقيقات ،ألن ميمتو تنحصر عند مراقبة التشغيل المنتظم لمحسابات المفتوحة لديو ،وعمى العكس
من ذلك ،فإنو إذا بادر البنكي وقام بإجرائيا ،يكون مخبل بمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون

خاصة إذا كانت الظروف التي تجرى فييا عمميات السحب أو اإليداع أو التحويل ىي ظروف
عادية ال تثير أي شك فييا ،وأن ىذه العمميات ال تنطوي عمى أي مظير من المظاىر التي تدل

عمى االحتيال أو الغش.

الفرع الثاني
حدود مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون
إذا كان مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون يفرض عمى البنكي أن يتقيد في تصرفاتو
بقواعد السموك الواجب اتباعيا أثناء ممارستو المينة البنكية أخذا في االعتبار خصوصية وطبيعة

المينة البنكية في حد ذاتيا ،والتي يعتمد عمييا في القول بمسؤولية البنكي عن خطئو الشخصي إن

خرق ىذه القاعدة ،1ونظ ار لتعدد العمميات اليومية التي ينفذىا والتي تفسر استحالة مراقبتيا ،مما
يفرض عمى البنكي أن يتقيد بقواعد الحذر التي تفرض عميو أن يكتفي بمراقبة السبلمة الظاىرية

لمعمميات التي يطمب منو تنفيذىا ،2فإن قواعد الحذر ذاتيا تفرض عمى البنكي يخل بمبدأ عدم
التدخل في شؤون الزبون ،وفي عدد كثير من الحاالت.
إن ممارسة المينة البنكية تنطوي عمى الكثير من المخاطر ،إذ يمكن لمعمميات البنكة التي

تنطوي عمى أعمال الغش أن تكون سببا في اإلضرار بالزبون أو بالبنك في حد ذاتو أو بالغير

ولذلك ،فإن ىذه المخاطر المرتبطة بالنشاط المصرفي تبرر اخبلل البنكي بمبدأ عدم التدخل في

شؤون الزبون والخروج عنو ،استجابة اللتزام آخر يقع عمى عاتقو ،ومناقض لواجب عدم التدخل

1

_ GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., p 42.
_ CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du
banquier », op. cit., p 12.
2
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ىو واجب التيقظ والحذر ،1واضطبلعو باالستناد ليذا الواجب بميمة الرقابة التي يتوجب عميو أن
يمارسيا عمى العمميات التي ينفذىا لزبائنو.
فإذا كانت الضرورات العممية تفرض الخروج عن مبدأ عدم التدخل ،فإن ىذا الخروج
تفرضو النصوص القانونية (ثانيا) ،وذلك إلى جانب الخروج المقرر بموجب ق اررات قضائية (أوال).
قضاء
أوال :الخروج عن مبدأ عدم التدخل المقرر
ً
القررات القضائية أنو بالرغم من قيام مبدأ عدم التدخل في
قرر القضاء في الكثير من ا

شؤون الزبون ،فإنو ىناك من الحاالت التي تفرض الخروج عنو ،ال سيما في حالة العمميات غير

االعتيادية ( ،)0وفي حالة عمم البنك بتخصيص األموال المودعة في الحساب (.)8
 -1العمميات غير االعتيادية

إذا كانت مسؤولية البنكي عن أعمال زبونو غير المشروعة ،تتوقف عمى عممو بيا ،فإن

القضاء قد استقر عمى أن مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون يفسح المجال لقيام مسؤولية البنكي

الذي يقبل تنفيذ عممية تتميز بعدم مشروعيتيا بسبب انطوائيا عمى "شذوذ ظاىر" ،2وكانت صفة

الشذوذ ىذه واضحة وظاىرة ،بحيث يسيل عمى البنكي الحريص والمتيقظ أن يبلحظو ويكتشفو.3

فإذا توفر أي مظير من ىذه المظاىر الشاذة وغير االعتيادية والدالة عمى الغش أو االحتيال

والتي تجعل العممية المطموب تنفيذىا غير مشروعة ،أو كمما كانت الظروف الظاىرة والمحيطة
مبر ار مقبوال إلخبلل
بالعممية غير مألوفة وتثير الشكوك حوليا ،فإن تدخل البنك يعد في ىذه الحالة ِّ
البنك بمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون ،4بل ومشروعا ،ألنو في حالة إجراء عمميات في ظروف
غير عادية ،فإنو يتوجب عمى البنك أن يتدخل في شؤون زبونو بيدف كشف ىذه الظروف غير

العادية والتحقق من العممية ،كما ينبغي عميو في ىذه الحالة أن يتخذ اإلجراءات المناسبة ،حتى ال

تسبب العممية المعنية أي ضرر ألي كان.5

1

_ Devoir de vigilance.
_ Une anomalie apparente : voir ; GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op.
cit., p 42.
3
_Une anomalie apparente, c’est-à-dire celle décelable par un employé de la banque normalement
» avisé : DELPECH Xavier, « Responsabilité du banquier tiré en présence d’un chèque falsifié
DALLOZ actualité, Affaires/ Banque – Crédit, 28 juillet 2009, p 01. Disponible sur : www.dallozactualite.fr
Une anomalie apparente est celle qui ne doit pas échappée à un banquier diligent. GRUA François,
Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., p 42.
4
_ LACOTTE Jérôme, op. cit., p 11.
5
_ CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du
banquier », op. cit., p 17.
2
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ويكون البنك بالنتيجة ،مسؤوال إذا شارك في أعمال زبونو المنطوية عمى الغش واالحتيال ،أو
إذا تركو يرتكبيا رغم عممو بذلك ،أو إذا كان يجب عميو أن يعمم من الحوادث التي طرأت وكانت

بطبيعتيا ممفتة لمنظر.

تجدر اإلشارة إلى أن الفقو ،وعمى ضوء الق اررات القضائية ،1يميز بين نوعين من الشذوذ الذي
يمكن أن يمس عممية ما وتعتبر عمى أساسو غير اعتيادية ،والتي تستوجب تدخل البنكي ،فقد

تكون غير اعت يادية بسبب عيوب مادية (أ) ،وقد تكون غير اعتيادية بسبب عيوب معنوية أو

فكرية (ب).

أ -العمميات غير االعتيادية بسبب عيوب مادية
تكون العمميات غير اعتيادية إذا كانت مشوبة بعيوب مادية ،فتكون بذلك شاذة ،ويتعمق

المر في ىذه الحالة ببيانات أوامر الدفع التي تصدر عمى الحساب ،خاصة الشيكات وأوامر
التحويل التي يمكن أن تكون محل تزوير من طرف الغير ،2وىو يأخذ عدة صور.

ففي مجال الشيكات ،يمتزم البنكي بالتأكد من أن األمر بالدفع صادر فعبل من زبونو

3

ويكون ذلك من خبلل تحقق البنكي من توقيع الزبون ومقارنتو مع نموذج توقيعو الذي حصل عميو
قبل تسميم الزبون دفتر الشيكات واحتفظ بو الستخدامو في المضاىاة عند تقديم الشيكات في

الدفع ،4وعميو فإن التوقيع الوارد عمى الشيك وغير المطابق لمنموذج يعتبر من قبيل العيوب المادية
الظاىرة ،وكذلك األمر بالنسبة لمتظييرات غير المتسمسمة والكشط والحشو ،5باإلضافة إلى إغفال

ذكر بعض البيانات الضرورية لصحة السند من الناحية الظاىرية .فمثل ىذه العيوب ،تكون ظاىرة
لمعيان وال يتطمب األمر بذل الكثير من الجيد الكتشافيا ،إذ يكون ذلك في متناول أي بنكي ميما

كانت درجة حرصو في مراقبة شؤون زبائنو ،ودون الحاجة إلى إجراء تحقيقات معمقة.6

_ BONNEAU Thierry, Droit bancaire, op. cit., p 339.

1

 _2قريمس عبد الحق ،المسؤولية المدنية لمبنوك في مجال الحسابات ،المرجع السابق ،ص .249

3

_ GRUA François, Contrats bancaires, tome 1: contrats de services, ECONOMICA, Paris, 1990, p
142.

 _4طو مصطفى كمال ،بندق وائل أنور ،األوراق التجارية ووسائل الدفع االلكترونية الحديثة ،المرجع السابق ،ص .279

_ GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., p 43.
_ HAMMADI Arraid, op. cit., p 251.
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ومن أمثمة الق اررات القضائية الصادرة في ىذا الشأن ،قرار محكمة النقض الفرنسية الذي
يحمل البنك ،باعتباره ماسك الحساب ،المسؤولية عن الضرر الذي تسبب فيو الساحب ،وذلك ألن
الشيك الصادر ألمر الشركة المعنية يتضمن أم ار بالدفع مزورا ،ويظير ذلك من خبلل آثار المحو

التي كانت مرئية وواضحة جدا ،ويعتبر أن آثار المحو ىذه من قبيل العيوب الظاىرة التي يسيل

اكتشافيا بمجرد الفحص الموجز الذي يقوم بيا الموظف الجدي في عممو.1

كما تقرر قضاء ،بأن البنك ممزم بالتحقق من السبلمة الظاىرية لؤلمر بالدفع ،وممزم

بالكشف عن كل مظير غير اعتيادي في الشيك ،فإذا لم يقم بذلك التزم بتحمل النتائج المترتبة عن

ذلك.2

ب -العمميات غير االعتيادية بسبب عيوب فكرية
العمميات غير االعتيادية بسبب العيوب الفكرية ىي تمك العمميات التي يشوبيا الشذوذ

الفكري كما يعبر عنو الفقو الفرنسي ،3وىو ذلك العيب الذي ال يتعمق بالجانب الشكمي لمعممية
والذي يكون صحيحا ،وانما يستنتج من الظروف المحيط بالعممية ،والتي من شأنيا أن تثير الشك
حوليا ،أي أن ىذا النوع من العمميات ال يمكن االشتباه فييا إال من خبلل بعض العناصر أو

الظروف التي تجرى فييا العممية والتي يمكن أن توحي بأنيا غير اعتيادية وغير مألوفة.

ومن األمثمة عمى ىذا النوع من العيوب الفكرية ،ما قضت بو محكمة النقض الفرنسية في

القرار الصادر سنة < ،810والذي يدين البنك لعدم التزام البنكي بإجراء الفحص الدقيق والمعمق
لمشيكات ،بالرغم من أنيا كانت محررة باسم مستفيد غير المستفيد الذي يفترض أن تصدر

الشيكات باسمو ،إذ ال يجوز في ىذه الحالة أن يتمسك البنك بمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون

ويمتنع بالتالي عن إجراء مثل ىذا الفحص الدقيق والمعمق لمشيكات المذكورة .ىذا من جية.

ومن جية أخرى ،لما أقرت محكمة االستئناف بأن المجمع الذي تنتمي إليو الشركة
 boutiqueكان يحاول القيام بتحويل غير قانوني ،فإنو ال يجوز كذلك التمسك بمبدأ عدم التدخل

_ Cass. Com, 10 décembre 2003 « …après avoir constaté que la mention d’ordre d’un chèque falsifié
portait sur plusieurs lettres des traces visibles d’effacement et retenu que ces anomalies étaient
apparentes et aisément décelables par un examen sommaire d’un employé normalement diligent,
déclare un établissement bancaire responsable, en sa qualité de teneur du compte bancaire sur lequel
avait été déposé et encaissé le chèque et présentateur de celui-ci, du préjudice subi par le tireur. » :
Disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr
2
_ Cass. Com, 07 juillet 2009, note de DELPECH Xavier, op. cit.
3
_ Anomalie intellectuelle.
1
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 ومن مراقبة العمميات التي،في شؤون الزبون إلعفاء البنكي من أن يراقب ىوية المستفيد من الشيك

.1يجرييا

 وبمجرد،تجدر اإلشارة إلى أنو وبما أن القضاء لم يعترف أصبل بوجود مثل ىذا التمييز
 فإنو من واجب البنكي أن يقف عمييا،اكتشاف البنكي وجود عمميات غير اعتيادية أو غير مألوفة

 فاألكيد أن. سواء أكانت العيوب التي تشوب العممية المعنية مادية واضحة أو فكرية،بجدية

 ولكن ينبغي أن تثير اىتمام البنكي بمجرد،العيوب الفكرية تكون أقل وضوحا من العيوب المادية

 بغض النظر عن طبيعة العيب، فالعبرة إذن بوجود عممية معيبة وغير اعتيادية.2اكتشاف وجودىا
 حيث يتوجب عمى البنكي أن يتخذ اإلجراءات المناسبة حيال. إن كان ماديا أو فكريا،الذي يشوبيا

. ىذا من جية. لتجنب المشاكل التي يمكن أن تتسبب فييا سواء لمبنك أو لمغير،العمميات المعنية

 وبالرغم من وجود نوعين من العيوب التي يمكن أن تشوب العمميات التي،ومن جية أخرى
 مفيوما، سوء أكان ماديا أو فكريا، فإن القضاء يعتبر ىذا الشذوذ،يطمب الزبون من البنك تنفيذىا

 بل، أن العناية والحذر المطموب من البنكي أن يتحمى بيما ليسا بنفس الدرجة، وىذا معناه،3نسبيا
 بالنظر إلى طبيعة كل عممية والى ظروف وشخصية كل زبون،العبرة ىي بكل حالة عمى حدة

كما، فبل تصل الرقابة حد التدخل،لذلك يتوجب عمى البنك أن يكون معتدال في مراقبة حساب زبونو

.4يجب أال تتوقف لدرجة اإلىمال والبلمباالة من جانب البنك

والذي،810< وتتأكد ىذه الفكرة من خبلل القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية سنة

أدانت بموجبو البنك وحممتو المسؤولية بمناسبة استبلمو شيكا كان يتضمن تزوي ار تحقق من خبلل
_ Cour de cassation, chambre commerciale, 09 février 2016, n° 14-22576 « ALORS en outre QU’en
l’état d’anomalies intellectuelles affectant le fonctionnement du compte d’un client, le banquier ne
saurait s’abstenir de procéder à un examen approfondi de la régularité formelle d’un titre de paiement
émis sur ce compte ; qu’en l’espèce, la société EK BOUTIQUES faisait valoir que les chèques émis,
comme en l’espèce, pour un montant de 150. 160, 22 euros, avaient toujours été libellés à l’ordre de la
société REUIL DANTON SA (bailleur de la société EK BOUTIQUES) de sorte que la mention d’un
destinataire inhabituel « JULIENNE Y... » constituait une anomalie appelant une vigilance du
banquier quant à la régularité formelle du chèque ; qu’en outre, la cour d’appel a elle-même admis, par
motifs adoptés, que le groupe dont fait partie la société EK BOUTIQUES avait fait « l’objet de
tentatives de virement apocryphes » ; qu’en affirmant que le devoir de non-ingérence du banquier lui
imposait « de ne pas vérifier l’identité du bénéficiaire du chèque, ni de procéder à un contrôle des
habitudes de paiement de ses clients pour surveiller les opérations qu’il réalise », lorsque les anomalies
intellectuelles invoquées par la société EK BOUTIQUES et celles dont la cour d’appel avait relevé
l’existence imposaient bien à tout le moins au banquier de procéder à un contrôle approfondi de la
régularité formelle du titre, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ….» : Disponible sur
https://www.legifrance.gouv.fr
2
_ CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du
banquier », op. cit., p 13.
3
_ GRUA François, Contrats bancaires, op. cit., p 49.
1

.1203  ص، المرجع السابق،_ عوض عمي جمال الدين4
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 والذي أدى بدوره إلى اختفاء جزئي لمخط المرسوم بالمون األزرق الفاتح،الكشط الظاىر عمى الشيك
 وال يمكن الكشف، وباعتبار أن ىذه التغييرات لم تكن واضحة،المخصص لكتابة اسم المستفيد
 كان، فإن الفحص البصري المدقق والمعمق لمسند،عنيا بمجرد قيام الموظف بفحص سريع لمسند

 ألمكنو مبلحظة، ولو أن الموظف دقق في السند،سيكشف ال محال عن الكشط الموجود عميو

 وىو األمر الذي من شأنو أن يؤدي إلى القول بأن ىذه العيوب وان،االختفاء الجزئي لمخط األزرق
 ويمكن الكشف عنيا بمجرد رقابة الصحة الشكمية، فإنيا تعتبر عيوبا مادية ظاىرة،لم تكن وا ضحة
.1 وان تطمب األمر أن تكون معمقة،لمسند

 عمم البنك بتخصيص األموال المودعة في الحساب-2
إذا كان مبدأ عدم التدخل في شون الزبون يعفي البنك من التحقيق في وجية األموال

 فإن المؤكد أنو ال يعفيو من الحرص عمى معرفة ما إذا احترم زبونو الوجية،المودعة في الحساب
 إذا كان البنك عمى عمم بيذه الوجية الخاصة التي حددىا الزبون،الخاصة التي حددىا ألموالو

 أو أن القانون، كما إذا أطمعو الزبون في حد ذاتو عمييا، أو كان يفترض أن يعمم بيا،ألموالو
.يفرض ذلك

 أو كذلك، فتح حساب لمصمحة الشركة التي تكون في مرحمة التكوين،وكمثال عن ذلك
 يجب عمى البنكي أن يكون عمى اطبلع، ففي الحالة األولى.بالنسبة لشركة ترفع من رأسماليا

 إذ يمنع عميو أن يسمم األموال المودعة في، حتى يتأكد من صحتيا،عمى الوجية الحقيقية لؤلموال

1

_ Cass. Com 09 février 2016 « ALORS QUE la banque, tenue de relever les anomalies apparentes
d’un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu’elle prend en s’en
abstenant ; que les anomalies apparentes s’entendent non pas seulement des falsifications évidentes,
mais plus généralement de toute altération matérielle du titre de paiement, telle une rature ou un
grattage, qu’un examen visuel, si besoin approfondi, par un banquier normalement diligent permettrait
de déceler ou au moins de soupçonner ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que le chèque
litigieux… originairement libellé à l’ordre de la société « Reuil Danton » en règlement d’un loyer
commercial, avait fait l’objet d’une falsification, le destinataire « JULIENNE Y... » ayant été substitué
au nom initial ; qu’elle a admis que cette falsification avait été réalisée à l’aide d’un « grattage » qui
avait occasionné une « disparition partielle de la ligne bleue ciel servant d’appui à la rédaction du nom
du bénéficiaire » ; qu’en retenant que ces altérations n’étaient pas « évidente (s) » et ne pouvaient être
« aisément » décelées après un « contrôle rapide de la régularité formelle », lorsqu’elle admettait
qu’un examen visuel, certes « attentif » et « approfondi », aurait « peut-être » permis de déceler le
grattage et qu’un contrôle « averti » aurait mis en évidence la disparition partielle de la ligne bleue
ciel, ce dont il résultait que ces anomalies, à défaut d’être évidentes, étaient bien apparentes après un
contrôle, si besoin approfondi, de la régularité formelle du titre, et qu’en s’abstenant de procéder à un
tel contrôle le banquier avait pris un risque dont il devait assumer les conséquences… » Disponible
sur: https://www.legifrance.gouv.fr
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الحساب إال لمصمحة الجيات المعنية بذلك ،والتي يمكن أن تكون موثقا أو مؤسسة مالية مؤىمة

قانونا.1

وكذلك األمر بالنسبة لؤلموال التي يتم إيداعيا في حساب مقاول ،ولكنيا توجو لموفاء
لممقاولين من الباطن .ففي ىذه الحالة ،ينبغي عمى البنكي أن يتأكد من الوجية الحقيقية ليذه

األموال ،وذلك من خبلل مراقبة أوامر الدفع والتأكد من ىوية المستفيدين منيا ،وىو األمر الذي ال

يمكن أن يتحقق إذا التزم البنكي بمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون.2
ثانيا :التدخل المفروض بموجب نصوص قانونية

لما كانت جريمة تبييض األموال من الجرائم الماسة باالقتصاد الوطني ،بل االقتصاد

العالمي ،أصدر المشرع القانون المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،والذي

بموجبو فرض عمى البنكي مجموعة من االلتزامات الرقابية ،والتي تجعمو يخرج بموجبيا عن مبدأ

عدم التدخل في شؤون الزبون.

ويتمثل أول ىذه االلتزامات ،االلتزام قبل فتح أي حساب بنكي ،بالتحقق من ىوية الزبون

ومن عنوانو ومن موضوع وطبيعة نشاطو ،3سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا ،وسواء أكان

زبونا اعتياديا ،أو مجرد زبون عابر .4وباإلضافة إلى ذلك ،يمتزم البنك من التحقق كذلك من ىوية

المستفيد الفعمي من العممية.5

وقد جاءت ىذه االلتزامات المذكورة أعبله ،6مؤكدة ومدعمة إللزام البنكي ،وقبل المبادرة إلى
فتح أي حساب بنكي ،بأن يقوم بمجموعة من التحقيقات الرقابية .فمما كان عقد الحساب البنكي
ينشئ عبلقة مستمرة بين البنك وزبونو ،يحرص البنك عمى اختيار زبائنو بعد فحص وتحر دقيقين.

وال يمزم بقبول فتح الحساب ألي زبون يتقدم بطمبو ،ذلك أن فتح الحساب البنكي يقوم عمى

 _1المادة  598من األمر رقم  59 -75المعدل والمتمم" :تودع األموال الناتجة عن االكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين مع
ذكر المبالغ التي يدفعيا كل مكتتب لدى موثق أو لدى مؤسسة مالية مؤىمة قانونا" ،المرجع السابق.
_ GRUA François, Contrats bancaires, op. cit., p 49.

2

 _3المادة  07من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

 _4المادة  08من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع نفسو .وكذلك المادتان  04و 05من النظام رقم -12
 ،03المرجع السابق.

 _5المادة  09من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

 _6والتي تم تفصيميا في الفصل الثاني (االلتزام باليقظة عند فتح الحساب) ،من الباب األول (مراقبة استبلم وسائل الدفع)
من الرسالة.
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االعتبار الشخصي خاصة وأنو ىو الواسطة التي تقترف بيا الكثير من أعمال الغش واالحتيال في
.1 أو حتى في حق الغير، أو البنك في حد ذاتو،حق زبائن البنك

 تضطمع البنوك بدور ال يستيان بو في الوقاية من مختمف الجرائم،فعمى ىذا األساس

 وقد أسندت إلييا ميمة التحقيق في شخصية،2 مما يجعميا شرطة بنكية،المرتبكة بأدوات نشاطيا

.طالبي الحسابات وعناوينيم

وىو األمر الذي فرضو النظام المتعمق بترتيبات الوقاية من إصدار شيكات بدون رصيد

 والتي جاءت بعد ثبلث سنوات من صدور،4 وكذا التعميمة الصادرة تطبيقا ألحكامو،3 811> لسنة
.النظام
وتجدر اإلشارة إلى أن البنك ال يتوقف عند التحقيق في ىوية الزبائن وفي عناوينيم وطبيعة

 وانما تستمر الميمة الرقابية المكمف بيا عند سير الحساب،نشاطاتيم قبل فتح الحسب البنكي

1

_ CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du
banquier », op. cit., p 15.
2
_ La police bancaire. GRUA François, Contrats bancaires, op. cit., p 81.

 والتي جاءت2011  سنة، من التعميمة الصادرة عن بنك الجزائر06  إلى04 _ وقد جاء ىذا االلتزام بموجب المواد من3
 والمتعمق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد،2008  جانفي20  المؤرخ في،01 -08 تطبيقا لمنظام رقم
.2011  جوان23  الصادر في،33  الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد،ومكافحتيما

_ Article 4 de l’instruction n° 01- 11 du 09 mars 2011, fixant les modalités d’application du
règlement n° 08-01 du 20 janvier 2008, relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l’émission
de chèques sans provision :« Les établissements déclarants, lors de la demande d’ouverture de compte
courant ou de chèques, sont tenus de vérifier et d’enregistrer l’identité et l’adresse du domicile de la
personne physique ou morale concernée. » Disponible sur : http://www.bank-of-algeria.dz
Article 5 de l’instruction n° 01- 11 « L’identification d’une personne physique s’effectue sur
présentation des documents officiels en cours de validité visés ci-après, dont les caractéristiques et
références sont enregistrées :
- la carte nationale d’identité ou le permis de conduire pour les personnes physiques de nationalité
algérienne;
- la carte de séjour pour les personnes physiques étrangères résidant en Algérie.»
Lorsque le compte est ouvert aux noms de plusieurs personnes (compte collectif), l’établissement
déclarant est tenu de réclamer l’identité et l’adresse du domicile de chacun des co-titulaires du
compte. ».
Article 6 de l’instruction n° 01- 11 « L’identification d’une personne morale s’effectue par la
fourniture des documents et renseignements suivants :
- les statuts, sur lesquels seront relevés les éléments d’identification usuels,
- la dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social et activité principale, date
de création,
- le numéro d’immatriculation au registre de commerce,
- le numéro d’identification statistique (N.I.S.) de l’Office National des Statistiques et le numéro
d’identification fiscale (N.I.F.) de l’Administration fiscale dans la mesure où ils sont déjà connus du
nouveau postulant. Dans le cas contraire, ce dernier est tenu de les communiquer à l’établissement
déclarant dès leur obtention. ».
4
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البنكي ،وىو ما يؤدي إلى القول ،بأن التزام البنك بعدم التدخل في شؤون الزبون ال يؤثر عمى
التزامو بمراقبة سير الحسابات البنكية ،وىو ما سيتم توضيحو في المبحث الثاني.
المبحث الثاني
مضمون االلتزام باليقظة عند تشغيل الحساب
يتم تشغيل الحساب من خبلل العمميات التي يتم إجراءىا عمى مستواه ،سواء أكانت في
شكل إيداع أو سحب أو تحويل .فعمميات اإليداع يمكن أن تكون في شكل إيداع نقدي ،كما يمكن

أن تتم في شكل إيداع عن طريق الصكوك .أما عمميات السحب ،والتي يمكن أن تكون ىي
األخرى في شكل سحب بواسطة الصكوك ،أو بواسطة قيد محاسبي.

فإذا كان مضمون االلتزام باليقظة عند طمب فتح الحساب ىو االستعبلم عن الزبون ،والذي

يتجمى من خبلل االستعبلم عن ىويتو وعن موضوع وطبيعة نشاطو ،من االلتزامات التي فرضيا
قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب عمى كل من البنوك والمؤسسات المالية ،وحتى

عمى المصالح المالية لبريد الجزائر ،بغية الوقاية من جريمة تبييض األموال ،وذلك من خبلل ما

يمكن أن تكشف عنو عممية االستعبلم ،في حال تورط الزبون طالب الحساب ،فإن االلتزام باليقظة
عند تشغيل الحساب ،من شأنو ىو اآلخر أن يساعد في الكشف عن شبية تبييض األموال ،في

حال وجودىا خبلل مرحمة إجراء العمميات والتحويبلت المالية بين الحسابات.
يتجسد االلتزام باليقظة عند تشغيل الحساب في متابعة كل العمميات التي يتم إجراءىا عميو

ومراقبتيا (المطمب األول) ،وفي حالة اكتشاف البنك أو المؤسسة المالية المعنية شبية تبييض
لؤلموال فإنو يترتب عمى ذلك التزاميا باتخاذ مجموعة أخرى من اإلجراءات والتدابير (المطمب

الثاني).

المطمب األول
االلتزام بمتابعة العمميات وحركاتيا
تفترض اليقظة المطموب اتخاذىا أثناء سير عبلقة العمل أن تقوم الييئات الخاضعة بإجراء

فحص دقيق لمعمميات المنجزة بالحرص عمى أن تتأكد من أن ىذه العمميات متوافقة مع المعمومات
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المتعمقة بالزبون المعني ،والتي تحوزىا وتوصمت إلييا في مرحمة التحقق من ىويتو أثناء تقديمو

طمب فتح الحساب.1

وعميو ،فإن االلتزام بمتابعة العمميات وحركاتيا ،يفرض بالضرورة عمى الييئات الخاضعة

أن تراقب أوامر الدفع الصادرة من الزبون صاحب الحساب ،خصوصا وأنو أصبح ممزما باستعمال
وسائل الدفع في الوفاء عند وصول قيمة العممية إلى حد معين (الفرع األول) ،عمى أن متابعة

العمميات تتم وفق منيج محدد (الفرع الثاني) .إذا تبين وجود عمميات مشبوىة ،فإن الرقابة
المفروضة في ىذه الحالة ستكون رقابة مشددة (الفرع الثالث) ،تختمف عن الرقابة العادية المطموب
إجراؤىا .كما أن عمميات التحويل االلكتروني تفترض رقابة خاصة ومشددة (الفرع الرابع) .وعميو

فكل ىذه المواضيع سيتم توضيحيا تباعا في ىذا المطمب.
الفرع األول

احترام الحد األدنى المطبق عمى عمميات الدفع أساس متابعة العمميات
إذا تم إدخال األموال في القنوات البنكية والمالية ،سيل عمى الجيات المعنية إجراء الرقابة

عمى ىذه األموال وعمى حركتيا ،مما يساعد عمى اكتشاف عمميات التبييض في حالة وجودىا.

وألن وسائل الدفع تعتبر وسيمة الستعمال القنوات البنكية والمالية ،وجب استعماليا في
الوفاء ،لذلك كانت المادة السادسة من القانون المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب

ومكافحتو أول نص يفرض التعامل بواسطة وسائل الدفع في الوفاء بالديون وااللتزامات بين األفراد
وقد جاء نصيا كما يمي:

"يجب أن يتم كل دفع يفوق مبمغا معينا يتم تحديده عن طريق التنظيم ،بواسطة وسائل

الدفع وعن طرق القنوات البنكية والمالية.

تحدد كيفيات تطبيق ىذه المادة عن طريق التنظيم"
إن المبلحظ أن المشرع ترك أمر تحديد ىذا المبمغ لمتنظيم .لتأتي مجموعة من المراسيم

التنفيذية المتبلحقة ،تتعمق كميا بتحديد ىذا السقف الذي إذا وصمت قيمة المعاممة إليو أصبح

استعمال وسائل الدفع في الوفاء بيا التزاما قائما بذاتو .وىو ما يترتب عميو القول ،وبمفيوم

المخالفة ،بأنو ال يجوز التعامل نقدا في حالة بموغ قيمة المعاممة السقف المحدد بموجب التنظيم.

_ CUTAJAR Chantal, « La prévention du blanchiment par l’approche fondée sur le risque après le
décret du 2 septembre 2009. » La Semaine Juridique, Edition Générale n° 42, 12 octobre 2009, 338, p
03.
1
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فإذا كانت وسائل الدفع وسيمة مستغمة في تبييض األموال ،خصوصا منيا االلكترونية

كالتحويل االلكتروني ،1فإن دورىا في مكافحة ىذه الجريمة ال يقل أىمية ،إذ أنو وبمجرد استعمال
القنوات البنكية والمالية في الوفاء ،فإنو يتحتم المجوء إلى البنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ عمميات

الدفع عبرىا ،وىنا يتضح دور وسائل الدفع في مكافحة الجريمة ،بل في اكتشافيا ،فبإيداع األموال
في البنوك ،يباشر البنك المعني اإلجراءات الرقابية عمى ىذه الحسابات المودعة فييا األموال

ويراقب حرك ة ىذه األموال من حساب إلى حساب ،فالمراقبة ال تتوقف عند فتح الحساب بالشكل
المقدم في الباب األول ،وانما تستمر إلى مرحمة استعمال وسائل الدفع في الوفاء ،طالما أنيا
أصبحت الوسيمة الوحيدة لموفاء بقيمة المعامبلت المالية.
كان المرسوم التنفيذي رقم ; ،:88 -1أول مرسوم يحدد الحد المطبق عمى عمميات الدفع

التي يجب أن تتم بوسائل الدفع ،وقد فرض أن يتم كل دفع يتجاوز مبمغ الخمسين ألف دينار

جزائري ( ;10111دج) بواسطة إحدى وسائل الدفع .2كما أن ىذا االلتزام يسري عمى عمميات
الدفع الجزئية لمدين نفسو ،والذي تمت تجزئتو بشكل إرادي ،وكان مبمغو اإلجمالي يفوق ىذا الحد

المذكور أعبله.3

استثناء عمى ىذه القاعدة المقررة ،ويتعمق ىذا االستثناء
غير أن ىذا المرسوم أورد
ً
باألشخاص الطبيعيين غير المقيمين في الجزائر ،إذ يجوز ليم أن يتعامموا نقدا ،بالرغم من أن
المبمغ الذي سيتم دفعو في معامبلتيم يتجاوز الحد المذكور ،ولكن بشرط أن يثبتوا أنيم فعبل غير

مقيمين في الجزائر.4

ولعل المبرر الستثناء ىذه الفئة من القاعدة ،ىو أن غير المقيمين في الجزائر قد ال
يممكون حسابات بالبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر ،بسبب عدم إقامتيم الدائمة فييا ،وما

تواجدىم في الجزائر إال لقضاء العطل فقط ،وفي ىذه الحالة ،وألن إجراءات طمب وفتح الحسابات

 _1لعوارم وىيبة" ،دور وسائل الدفع االلكترونية في تبييض األموال" ،مجمة د ارسات وأبحاث ،جامعة الجمفة ،العدد 18
مارس  ، 2015ص  .198متاح عمىhttps://www.asjp.cerist.dz :

 _2المادة  01 /02من المرسوم التنفيذي رقم  ،442 -05الممغى ،المرجع السابق.

 _3وقد أكد عمى ىذه الفكرة المتعمقة بإلزامية استعمال وسائل الدفع في عمميات الدفع الجزئية المتعمقة بالدين المج أز بشكل
إرادي ،وكان مبمغو يفوق الحد المحدد في المرسوم التنفيذي المعني ،كل من المرسوم التنفيذي رقم  442 -05الممغى في

المادة  02 /02منو ،وكذا المرسوم التنفيذي رقم  183 -10الممغى في المادة  02 /02منو ،والمادة  05من المرسوم
التنفيذي رقم  ،153 -15المرجع السابق.

 _4المادة  03من المرسوم التنفيذي رقم  ،442 -05الممغى ،المرجع السابق.
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قد تأخذ وقتا معتبرا ،فإنو يمكنيم أن يدفعوا نقدا بدال من استعمال إحدى وسائل الدفع المذكورة
طالما أن استعماليا يحتاج إلى وجود حساب مسبقا.
غير أن ىذا االستثناء الوارد في صمب المادة الثالثة من المرسوم رقم ; ::8 -1الممغى لم

يرد في المرسوم التنفيذي الصادر سنة  ،8101والذي حل محل المرسوم التنفيذي لسنة ;811

الممغى ،والذي غير قيمة المبمغ الذي إذا تجاوزتو قيمة المعاممة وجب استعمال وسائل الدفع
المذكورة ،فقد ارتفع ليصبح خمسمائة ألف دينار جزائري ( ;110111دج) ،بدل خمسين ألف دينار

جزائري.1

إن إجبارية استعمال وسائل الدفع في الوفاء ،لم يكن التزاما واقعا فقط عمى عاتق المدين
بل إن الدائن كذلك من جيتو ممزم بقبول وسيمة الدفع في تحصيل الدين ،وىو األمر الذي أكده ىذا

المرسوم الصادر سنة  ،8101والذي أجبر اإلدارات العمومية والييئات العمومية والمؤسسات التي

تسير خدمة عامة باإلضافة إلى المتعاممين العموميين وكذا الخواص ،عمى قبول تسوية المبادالت

والفواتير والديون بوسائل الدفع الكتابية .2وىذا معناه أنو إذا تقدم أحد األفراد إلى إحدى ىذه
المؤسسات والييئات المذكورة لتسوية معاممة مستخدما في ذلك إحدى وسائل الدفع تطبيقا إللزامية
استعمال وسائل الدفع في الوفاء ،فإنو يتعين عمييا أن تقبل وسيمة الدفع المقدمة ،دون أي اعتراض

من جيتيا ،وليس ليا الحق في أن تطمب الوفاء نقدا ،فالقاعدة ممزمة لممدين وكذا لمدائن.
لم يتغير موقف المشرع بالنسبة إللزامية استعمال وسائل الدفع في الوفاء ،حيث كان

المرسوم التنفيذي رقم ; 0;9 -0األخير واضحا بالنسبة ليذا األمر ،غير أنو في ىذه المرة كان
مختمفا بالنسبة لقيمة المعاممة ،حيث لم يعمد فقط إلى رفع السقف الذي إذا وصمت إليو قيمة

المعاممة وجب استعمال وسائل الدفع في الوفاء ،وانما فرض سقفين مختمفين ،باختبلف طبيعة
محل المعاممة ،بين ما إذا كان منقوال أو عقارا.
وقد جاء تفصيل ىذه المبادالت كما يمي:
 بالنسبة لشراء األمبلك العقارية ،فإنو إذا بمغت قيمة العقار مبمغ خمسة مبليين دينار جزائري ;01110111دج ،أو تجاوزتو وجب الدفع بواسطة إحدى وسائل الدفع الكتابية.

 _1المادة  01 /02من المرسوم التنفيذي رقم  ،181 -10الممغى ،المرجع السابق.

 _2المادة  03من المرسوم التنفيذي رقم  ،181 -10الممغى ،المرجع نفسو .وىو ما تم تأكيده كذلك بموجب المادة  06من
المرسوم التنفيذي رقم  ،153 -15المرجع السابق.
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 بالنسبة لشراء بعض المنقوالت ،فإن ىذا المرسوم األخير قد حدد بعض المنقوالت بصفةحصرية ،وبالتالي ال يشترط استعمال وسائل الدفع في الوفاء في حالة شراء منقوالت أخرى لم
يأت المرسوم عمى ذكرىا ،ويتعمق األمر باليخوت وسفن النزىة سواء أكانت شراعية أو غير

شراعية ،أو كانت مزودة بمحرك مساعد أو غير كذلك ،وشراء المعدات المتحركة الجديدة
والتجييزات الصناعية الجديدة والسيارات الجديدة ،والدراجات النارية والدراجات المزودة بمحرك

بحيث تكون ىذه المركبات خاضعة لمترقيم لدى وكبلء السيارات أو موزعين آخرين ،ومعيدي

البيع المعتمدين فإذا وصمت قيمة إحدى ىذه األموال المنقولة إلى مميون دينار جزائري
 001110111دج ،أو تجاوزتو ،فإنو ينبغي استعمال إحدى وسائل الدفع في الوفاء بقيمتيا.
ويطبق السقف ذاتو بالنسبة لشراء السمع ِّ
القيمة لدى تجار األحجار والمعادن الثمينة والسمع

العتيقة والتحف الفنية ،وكذلك األمر بالنسبة لمشراء في المزاد العمني لؤلثاث والمنقوالت المادية.1

أما بالنسبة لمخدمات التي تقدميا المؤسسات والمين غير المالية ،فإنو يتعين استعمال

وسائل الدفع في الوفاء بيا ،وذلك إذا بمغت قيمة الخدمة مبمغ مميون دينار جزائري (001110111

دج) أو تجاوزتو.2

يبلحظ أن المشرع وبرفعو السقف المطموب عنده استعمال وسائل الدفع قد استخدم العبارة

التالية "يتم دفع المبادالت التي تساوي أو تفوق"....وىي العبارة التي لم تستخدم من قبل ،ألنو في
المرسومين السابقين ،كانت العبارة الواردة ىي كالتالي" :يجب أن يتم كل دفع يتجاوز ،"...أي ال
بد أن تتجاوز قيمة المعاممة المبمغ المحدد ،حتى يصبح استعمال وسائل الدفع إجباري ،أما في

المرسوم األخير لسنة ; ،810فإنو بمجرد أن تصل المعاممة إلى المبمغ المحدد فإنو يجب استعمال
وسائل الدفع في الوفاء بيا ،دون أن ينتظر أن تفوق السقف المحدد.
ولعل ليذا األمر ما يبرره ،وىو أنو السقف الجديد المحدد بموجب أحكام ىذا المرسوم
وبالطريقة المحددة أعبله أصبح مرتفعا كثيرا ،مقارنة مع السقف الذي كان محددا سواء في مرسوم

سنة ; ،811أو في مرسوم سنة .8101

ولكن في الوقت ذاتو ،ىناك إشكال يطرح نفسو ،وىو كالتالي :في حالة ما إذا كانت قيمة
المعاممة تقل عن السقف المحدد في المرسوم التنفيذي لسنة ; ،810سواء بالنسبة لممنقوالت ،أو

لمعقارات ،كأن تكون قيمة العقار محل المعاممة  :.?11.000دج ،أو تكون قيمة أحد المنقوالت
 _1المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  ،153 -15المرجع السابق.
 _2المادة  03من المرسوم التنفيذي رقم  ،153 -15المرجع نفسو.
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المذكورة في المادة  18من المرسوم التنفيذي رقم ; ،0;9 -0أقل من  0.1110111دج ،ففي ىذه
الحالة يصبح استعمال إحدى وسائل الدفع في الوفاء بقيمتيا غير إجباري ،حسب ما ىو وارد في

ىذا المرسوم.

فالسؤال ىو أفبل تعتبر قيمة  :.?110111دج كافية ألن يفرض التعامل إذا وصمت قيمة

المعاممة إلييا ،بوسائل الدفع؟ بل أال تعد قيمة  ??10111دج كافية كذلك لفرض استعمال وسائل

الدفع في الوفاء بيا؟ ففرض استعمال وسائل الدفع إنما ىو بيدف ممارسة الرقابة عمى األموال
التي تدخل البنك أو المؤسسة المالية ،وذلك لتتبع مسارىا ،ومعرفة مصدرىا ووجيتيا ،طالما أن
استعماليا يحتاج إلى حساب بنكي ،وفتح الحساب يعني ممارسة الرقابة ،سواء قبل فتحو ،أو أثناء

تشغيمو.

سؤال آخر جدير بالطرح ،وىو إذا كان المشرع قد حدد السقف المطموب بالنسبة لشراء

المعدات المتحركة الجديدة والتجييزات الصناعية الجديدة والسيارات الجديدة  ،فماذا بشأن المعدات
القديمة ،وتحديدا السيارات القديمة؟ أال تباع سيارات قديمة ذات قيمة مساوية لتمك المحددة في
المرسوم التنفيذي رقم ;0;9 -0؟

باإلضافة إلى إمكانية لجوء المحتالين ،وبيدف التيرب من ىذه الرقابة ،فإنيم يقومون

بالتصريح بقيمة أقل من القيمة الحقيقية لمبمغ المعاممة ،وفي ىذه الحالة يتجنبون المجوء إلى
التعامل عن طريق القنوات البنكية والمالية ،وبالتالي التيرب من الرقابة المفروضة عند تطبيق

أحكام ىذا المرسوم التنفيذي بحذافيره.

والى جانب ما ذكر أعبله ،يجدر التنبيو إلى أنو إذا كان المرسوم التنفيذي رقم ;0;9 -0

ييدف باألساس إلى محاربة التيرب الجبائي والى التقميص عمى األقل من السوق الموازية ،فإنو
ييدف كذلك إلى رفع نسبة تعامل األفراد عن طريق القنوات المالية والبنكية ،أي ييدف كذلك إلى

رفع موارد البنوك تحديدا ،فإن حصر التعامل بوسائل الدفع المذكورة وبالقيمة المذكورة لن يكون لو

أثر معتبر.

لذلك يفترض بالمشرع أال يرفع في قيمة المبمغ المطموب عند المعاممة ،والذي بموجبو يجب

استعمال وسائل الدفع .ألن الرفع من قيمة المبمغ ،من شأنو أن يسمح بإبرام صفقات تمت تجزئتيا

إلى صفقات صغيرة القيمة ،وذلك حتى ال تخضع إللزامية استعمال وسائل الدفع ،وبالتالي عدم
الخضوع لمختمف اإلجراءات الرقابية التي سيتم اتخاذىا في حال المجوء إلى القنوات البنكية أو

المالية.
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إن المبلحظ إذن ،ىو أنو في كل مرة يصدر مرسوم يحدد الحد المطبق عمى عمميات الدفع
التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية ،يبادر المشرع إلى رفع

السقف المطموب .وأكثر من ذلك ،فالمرسوم الذي صدر سنة ; ،811وتحديدا في  0:نوفمبر

; ،811نص عمى أنو يبدأ سريان مفعول ىذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة < ،1811أي
بعد مرور عشرة أشير عمى صدوره ،وفي ىذه الحالة ،يمكن أن يفيم ىذا الفاصل الزمني الذي

يمكن وصفو بالطويل نوعا ما ،عمى أنو المدة المعقولة التي تمكن من التحضير الستعمال وسائل
الدفع في الوفاء ،فالعممية تحتاج إلى فتح حسابات لؤلفراد ،باإلضافة إلى توفير وسائل الدفع

وتوفير التجييزات المناسبة التي تسمح باستعماليا.
ولكن حدث وأن تم إلغاء ىذا المرسوم مباشرة حتى قبل االنطبلق في عممية تطبيقو .وىذا

األمر يؤدي إلى القول بأنو ال توجد إرادةٌ ونيةٌ حقيقية وجدية في مكافحة جريمة تبييض األموال
فكيف لمرسوم جاء لتطبيق نص قانوني ميم من نصوص قانون الوقاية من تبييض األموال

ومكافحتو ،أن يمغى قبل الشروع في تطبيقو؟

واذا كان إلغاء المرسوم التنفيذي رقم ; ::8 -1كان بسبب عدم تمكن الييكل البنكي من

استيعاب العدد اليائل من المعامبلت ،عمى أساس أن المبمغ المحدد ضئيل جدا ،وافتقار البنوك

لئلمكانيات المادية البلزمة لفتح حساب بنكي لكل متعامل ،أفميس من المنطقي أن يتم إصدار

مرسوم آخر مباشرة بعد إلغاء المرسوم التنفيذي رقم ; ،::8 -1مع رفع السقف المطموب؟ فما
حدث أن الفراغ التشريعي بقي قائما لمدة ; 1سنوات ،أين صدر المرسوم التنفيذي رقم 0>0 -01
والذي رفع السقف بعشرة أضعاف السقف المطموب ضمن أحكام المرسوم الصادر سنة ;.811
أما بالنسبة لممرسوم رقم ; ،0;9 -0فإنما صدر بيدف رفع السقف المطموب الستعمال

وسائل الدفع فقط ،وما عممية التمييز بين المنقوالت والعقارات في المعاممة من حيث السقف
المحدد ،إال لمفت االنتباه إلى أنو ىناك فرق بين العقارات والمنقوالت فقط.

وفي المقابل ،يبلحظ أن المشرع يخضع كل من ال يمتثل لقاعدة استعمال وسائل الدفع في
الوفاء ،وبالشكل المحدد في التنظيم ،أو يقبل الوفاء النقدي ،يخضع لمعقوبة الواردة في صمب المادة

 90من القانون رقم ; 10 -1المعدل والمتمم ،والمتمثمة في غرامة مالية تتراوح بين ;110111
دج إلى  ;0111.000دج.

 _1المادة  06من المرسوم التنفيذي رقم  ،442 -05الممغى ،المرجع السابق.
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كما أن المادة  31من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،قد عرفت تعديبل من حيث
قيمة الغرامة التي يمتزم بدفعيا كل من لجأ إلى طريقة الوفاء النقدي بدال من استعمال وسائل الدفع

في الحاالت التي يشترط استعماليا في الوفاء طبعا ،حيث كانت تتراوح بين " 50.000دج

و 500.000دج" قبل التعديل ،لتصبح متراوحة بين " 500.000دج و 5.000.000دج" بعد
التعديل الصادر سنة  .2012وىو األمر الذي يدل عمى أن المشرع يتجو نحو التشدد في مسألة
استعمال وسائل الدفع في الوفاء ،لما ليا من دور ميم في الوقاية ومكافحة تبييض األموال ،ألن

إدخال األموال في القنوات البنكية والمالية من شأنو أن يؤدي إلى اتخاذ البنوك والمؤسسات المالية
الكثير من اإلجراءات التي من شأنيا أن تكشف عن شبية تبييض األموال إن وجدت.
ولكن  ،يجدر التساؤل ىنا عن كيفية تطبيق ىذه المادة تحديدا ،ألن األمر غامض بشأنيا

فكيف تتم معاقبة من يمتنع عن استخدام وسائل الدفع في الوفاء؟ كيف ستعمم الجيات المعنية

بتطبيق ىذه المادة بخرق ىذا االلتزام؟

إن رفع السقف المطموب الستعمال وسائل الدفع في الوفاء ،وىو الرفع يؤدي إلى عدم

المجوء إلى ال القنوات البنكية والمالية وال إلى خدماتيا ،في حالة ما إذا كان المبمغ أقل من المبمغ

المذكور في المرسوم طبعا ،باإلضافة إلى امكانية عدم التعامل أصبل بوسائل الدفع في الكثير من

الحاالت ،يظير التناقض ،ويؤدي إلى القول بأنو كان يجدر بالمشرع أال يرفع السقف كثي ار بالشكل
الذي ىو عميو ،وأال يحدد محل المعاممة المطموب استعمال وسائل الدفع في الوفاء بقيمتيا.
الفرع الثاني
المنيج المتبع في متابعة العمميات
خبلفا لمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون ،واذا أرادت الييئات الخاضعة أن تكون تدابير
اليقظة المتخذة في مواجية الزبائن فعالة ،فإنيا تمتزم بمراقبة حسابات زبائنيا ومتابعة العمميات
الواردة عمييا بشكل دائم ومستمر ،خاصة تمك المتضمنة لمخاطر 1تحت طائمة مسؤوليتيا .بل

يجب أن تثبت أنيا في حالة يقظة دائمة ،وذلك من خبلل ىذه المتابعة لمعمميات التي يتم تنفيذىا

بواسطة حسابات الزبائن وحركاتيا ،2وتحرص عمى أن تكون العمميات متناسبة مع المعمومات التي

تمتمكيا عن زبائنيا .3وتمنع الزبون من تغذية حسابو بمبالغ مالية متأتية من تجارة المخدرات أو أية

 _1المادة  01/ 03البند  03من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.
 _2المادة  01/03البند  02من النظام رقم  ،03 -12المرجع نفسو.

_ LE CORRE Clarisse, op. cit., p77.
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أفعال أخرى غير مشروعة ،1بيدف تبييضيا .وعمى ىذا األساس تمتزم ىذه الييئات بمتابعة
العمميات التي يتم تنفيذىا ،وبشكل دقيق لمتأكد من مطابقتيا لممعمومات التي تحوزىا حول زبائنيا.2

وفي ىذا الصدد ،ومن أجل ضمان فعالية إجراءات اليقظة في مواجية الزبائن ،يجب عمى

البنوك والمؤسسات المالية أن تراقب حركات أوامر الدفع ،بغرض اكتشاف العمميات والتحويبلت
غير النمطية أو غير النموذجية ،وغير االعتيادية أو تمك التي تكون بدون مبرر اقتصادي .ولذلك

فإن طبيعة المراقبة التي يجب أن تمارسيا الييئات الخاضعة 3وتحديدا البنوك والمؤسسات المالية
والمصالح المالية لبريد الجزائر ،ينبغي أن تكيف مع مستوى المخاطر المرتبطة بكل فئة من

الزبائن ،وىذا من خبلل اتباع منيج متابعة يرتكز عمى أساس المخاطر .إذ يختمف الوضع بين
حالة ما إذا كان ىناك خطر ولكنو ضعيف (أوال) ،وبين ما إذا كانت ىناك مخاطر مرتفعة (ثانيا).
أوال :حالة عدم وجود خطر
يتأكد عدم وجود خطر تبييض لؤلموال من خبلل مجموعة من المؤشرات التي تدل عمى

ذلك ( ،)0والتي عمى أساسيا تتخذ إجراءات رقابة مبسطة ( .)8وقد اعتنت الخطوط التوجييية
المتعمقة بتدابير ال يقظة الواجب اتخاذىا في مواجية الزبائن والصادرة عن بنك الجزائر بتوضيح ىذه

المؤشرات واجراءات الرقابة الواجب اتخاذىا في ىذه الحالة.
 -1المؤشرات الدالة عمى عدم وجود خطر
استنادا إلى ما ىو وارد في الخطوط التوجييية المتعمقة بتدابير اليقظة الواجب اتخاذىا في

مواجية الزبائن ،ىناك نوعان من العوامل التي تدل عمى أنو ال توجد مخاطر تبييض األموال،أوليا
يرتبط بالزبائن (أ) ،وثانييا يرتبط بالعمميات (ب).
أ -المؤشرات المتعمقة بالزبائن.4
 عندما تخضع المؤسسات المالية ،والمؤسسات والمين غير المالية المحددة في
القانون عندما تخضع لبللتزامات المفروضة عمييا بغرض مكافحة تبييض األموال

وتمويل اإلرىاب ،وذلك طبقا لما نصت عميو توصيات مجموعة العمل المالي
األربعون ،وتطبق ىذه االلتزامات فعميا أثناء تعامميا مع زبائنيا ،وأن تكون موضوع
_ HAMMADI Arraid, op, cit., p 251.

1

 _2المادة  10مكرر  4من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 -3المادة  02/29د من النظام رقم  ،08 -11المرجع السابق.

_ Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op, cit., p
08.
4
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رقابة طبقا لما نصت عميو مجموعة العمل المالي في توصياتيا ،وذلك لتثبت أنيا
تحترم ىذه االلتزامات ،فإن ىذا األمر يعتبر مؤش ار عمى أن خطر تبييض األموال
ضعيف ،فالمؤسسات المالية وفي حال تطبيقيا الصارم لمختمف ىذه االلتزامات
فإنيا ستتمكن من اكتشاف شبية التبييض بمجرد ظيورىا.

ب -المؤشرات المتعمقة بالعمميات.1
تتمثل مؤشرات الخطر المتعمقة بالعمميات أو الخدمات أو قنوات التوزيع في تمك الخدمات

أو المنتجات المالية التي تقدم خدمات محددة بشكل دقيق ،وذلك بيدف تمكين أكبر قدر ممكن من
الزبائن من الوصول إلييا في إطار سياسة الشمول المالي.
ويقصد بالشمول المالي إتاحة كافة الخدمات المالية لمختمف فئات المجتمع بمؤسساتو

وأفراده ،وذلك من خبلل القنوات الرسمية ،وعن عن طريق الحسابات المصرفية ،وخدمات الدفع
والتحويل ،وخدمات التأمين ،وخدمات التمويل واالئتمان ،ناىيك عن ابتكار خدمات مالية أكثر

مبلءمة وبأسعار منافسة وعادلة .فيذه السياسة تعمل عمى تشجيع األف ارد عمى إدارة أمواليم
ومدخراتيم بشكل سميم ،حتى تتفادى لجوؤىم إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي ال تخضع

ألي من جيات الرقابة واإلشراف.2

فبمجرد تمكين األفراد من إجراء معامبلتيم المالية من خبلل القنوات البنكية والمالية ،يمكن

ليذه األخيرة مراقبة ىذه المعامبلت ،طالما أنيا ستكون الوسط المشروع الذي يستقبل أموال

الجميور.

 -2إجراءات الرقابة المبسطة
يجب عمى البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تتخذ تدابير يقظة

بسيطة عندما تجد أن زبونا ما ليست لو عبلقة بشبية بتبييض األموال ،مقارنة مع زبون يخضع
لرقابة مشددة ،وتترجم من خبلل إجراء عممية الرقابة بالشكل المبين أدناه:

 مراقبة ىوية الزبون والمستفيد الفعمي من العممية بعد إبرام عبلقة األعمال ،وىذا معناه أثناءإجراء العمميات.

_ Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op, cit., p
09.
1

 _2بنك الجزائر ،الشمول المالي ،ص  .01متح

عمىhttps://www.bank-of-algeria.dz :
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 إجراء تحيين لممعمومات المرتبطة بيوية الزبون ،ولكن بدرجة أقل من التحيين المستمرالذي سيتم ممارستو في الحالة التي يكون فييا خطر تبييض األموال مرتفعا.
 ممارسة يقظة مستمرة ولكن بدرجة أقل شدة كذلك ،وفحص العمميات ،وذلك مقارنة معاليقظة المطموبة في حالة وجود مخاطر معتبرة لتبييض األموال.1

إن االلتزام باليقظة المستمرة أثناء سير الحسابات ،والمفروضة عمى البنوك والمؤسسات

المالية ال ييدف إال إلى اكتشاف التحويبلت التي تنصب عمى مبالغ مالية متأتية من تجارة

المخدرات أو من أي نشاط إجرامي منظم ،وىو األمر الذي أكدت عميو محكمة النقض الفرنسية في

قرار ليا صادر في > 8أفريل .2811:

وقد جاء ىذا القرار عمى إثر قرار محكمة االستئناف بباريس ،الصادر بتاريخ ; مارس

 ،8119والذي قرر مسؤولية البنك الذي وفى بشيك مزور ،تطبيقا لمقواعد المتعمقة بمكافحة تبييض
األموال.
أودعت شركة  MOONشيكا محر ار ألمرىا لتحصيمو أمام بنك  le crédit lyonnaisتممك

حسابا جاريا مفتوحا لدى ىذا البنك ،وىو الشيك الذي أصدرتو الشركة SAS 192 Charles de

 ،Gaulleوالذي كان بقيمة ? 0;;??1فرنك فرنسي ،والذي يخصم من حسابيا في بنك آخر ىو
بنك .Paribas
تم إصدار حولي ستة شيكات ألمر الشركة  ،MOONوتم تسجيل المبالغ في الجانب

الدائن من حسابيا .ولما كانت مبالغ الشيكات كبيرة ،ثار شك لدى البنك Crédit Lyonnais

بمناسبة إحدى العمميات ،فالشيك الذي ال ينطوي عمى أي عيب ظاىر ،اكتشف أنو كان محل
اختبلس ،أثناء إرسالو عبر البريد ،مما اضطر البنك إلى تجميد حساب الشركة  MOONواعادة

الرصيد المتبقي لساحب الشيك ،وىو الشركة .SAS
من أجل الحصول عمى تعويض بالمبالغ المختمسة ،رفع الساحب دعوى أثار فييا مسؤولية

البنك  crédit lyonnaisعمى أساس االلتزام باليقظة المقرر بموجب القانون المتعمق بمكافحة
تبييض األموال.3

_ Banque d’Algérie, Lignes, directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op, cit.,
p 11.
2
_ Cour de cassation, Chambre commerciale, Audience publique du 28 avril 2004 N° de pourvoi: 0215054, p 01. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr
3
_ Cour de cassation, Chambre commerciale, Audience publique du 28 avril 2004 N° de pourvoi: 0215054, op, cit., p 02.
1
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وافقت محكمة االستئناف عمى طمب الساحب ،عمى أساس أن الشركة  MOONالتي لم
تتأسس إال قبل عام من تاريخ الحادثة المذكورة ،لم يكن لدييا أية مساحة مالي ،وأن حسابيا ومنذ
فتحو ،لم يسجل أية عممية إيداع أو سحب بمبمغ أكبر من  011111فرنك فرنسي ،وبأن الشركة لم

تطمب أي شيك بنكي لتسوية ديونيا تجاه دائنييا ،وبأن العممية التي تطمبت شيكا بمبمغ غير

ا عتيادي مقارنة مع الحاالت العادية ،ثم اجراء عمميات التحصيل في يوم واحد ،بمبالغ مرتفعة
بشكل غير اعتيادي ،والتي ساوت في مجمميا أكثر من  =11111فرنك فرنسي ،باستعمال طريقة

وفاء غير معتمدة في السابق ،تعتبر بالنسبة لمشركة  MOONعمميات أجريت في ظروف غير
اعتيادية ومع قدة ،وال تظير بأنيا ذات مبرر اقتصادي ،وبالتالي فإن من شأن مثل ىذه العمميات

والتي تمت في مثل ىذه الظروف ،أن تتطمب تدقيقات خاصة.1

غير أن الفقو قد عارض بشدة ما نطقت بو محكمة االستئناف ،موضحا بأن األسس التي

استندت عمييا محكمة االستئناف غير صالحة لؤلن تتخذ كأسس لتبرير موقفيا المتخذ.2

وقد كان قرار محكمة النقض مطابقا ليذا ال أري الفقيي ،ومناقضا لما حكمت بو محكمة

االستئناف ،كونيا أكدت عمى أن االلتزام باليقظة المفروض عمى البنوك والمؤسسات المالية بيدف
مكافحة تبييض األموال ،ال ييدف إال إلى الكشف عمى العمميات المشبوىة ،وال يمكن استغبللو
لممطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقت الشركة المعنية ،وىي شركة  .SASوفي ىذه الحالة

اعتبرت محكمة النقض أن محكمة االستئناف قد خرقت القانون.3

وبيدف تبرير قرارىا ،أكدت محكمة النقض بأنو استنادا إلى أحكام القانون النقدي والمالي

الفرنسي ،4فإن عدم االلتزام بإجراء تدقيق خاص لبعض العمميات ،يؤدي إلى توقيع جزاءات تأديبية
أو إدارية من طرف الييئة التي تتمتع بسمطة التأديب ،كما أن الوثائق والمعمومات المتعمقة بيذه

العمميات ال يمكن االطبلع عمييا إال من طرف الييئات المذكورة في المادة  ،L 562- 4وال يجوز
استغبلليا إال ليدف مكافحة تبييض األموال .ويترتب عمى ىذا األمر ،أنو ال يمكن لمن وقع
ضحية أعمال احتيالية أن يستفيد من عدم التقيد بااللتزام باليقظة المنصوص عميو في النصوص

القانونية المرتبطة بمكافحة تبييض األموال ،لممطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع لو.

_ Des vérifications imposées par l’article 563-3 du code monétaire et financier français, op, cit.,
_ CREDOT Francis J, GERARD Yves, « Chèque, blanchiment des capitaux », Revue de droit
bancaire et financier, n° 4, juillet- aout, 2004, p 244.
3
_ Cour de cassation, Chambre commerciale, Audience publique du 28 avril 2004 N° de pourvoi: 0215054, op, cit., p 02.
1
2

 _4وبالتحديد المادتين L 563-5 :و  L 563-6من التقنين المالي والنقدي الفرنسي.
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ثانيا :حالة وجود خطر مرتفع
يتضح وجود خطر مرتفع من خبلل مؤشرات تدل عميو ( ،)0وفي ىذه الحالة ال بد من
اتخاذ إجراءات تتناسب مع درجة الخطر ىذه (.)8
 -1المؤشرات الدالة عمى وجود خطر مرتفع
ذكرت الخطوط التوجييية المتعمقة بتدابير اليقظة الواجب اتخاذىا في مواجية الزبائن
مجموعة من العوامل والمؤشرات التي إذا توفرت ،قام الدليل عمى وجود خطر تبييض لؤلموال

وتنقسم ىذه المؤشرات إلى نوعين من المؤشرات ،منيا ما يرتبط بالزبائن (أ) ،ومنيا ما يرتبط

بالعمميات (ب).

أ -مؤشرات الخطر المتعمقة بالزبائن.
استنادا إلى ما ىو صادر في الخطوط التوجييية المتعمقة بتدابير اليقظة الواجب اتخاذىا

في مواجية الزبائن ،1تتمثل المؤشرات المرتبطة بالزبائن فيما يمي:
 عند سير عبلقة العمل في ظروف غير عادية.
 الزبائن غير المقيمين.
 الشركات التي يممك رأسماليا وكبلء.

 النشاطات التي تتطمب الكثير من األموال النقدية السائمة.
 ىيكل ممكية الشركة يبدو غير اعتيادي أو معقد بشكل كبير مقارنة مع طبيعة نشاط
الشركة في حد ذاتو.

 األشخاص المعرضون سياسيا.
ب -مؤشرات الخطر المتعمقة بالعمميات.
يجب التنويو بداية إلى أن كل من النظام رقم  ،03 -12والخطوط التوجييية المتعمقة

بتدابير اليقظة الواجب اتخاذىا في مواجية الزبائن قد ذك ار مجموعة من المؤشرات التي إن توفر

في عممية ما وصفت بأنو مشبوىة ،وينبغي معيا اتخاذ إجراءات رقابة صارمة ومشددة.

_ Banque d’Algérie, Lignes, directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op, cit.,
p 07.
1
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وبما أن النظام قد صدر تطبيقا لمقانون المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل
اإلرىاب ،وبما أن الخطوط التوجييية المتعمقة بتدابير اليقظة الواجب اتخاذىا في مواجية الزبائن

والصادرة عن بنك الجزائر ،قد صدرت تطبيقا لمنظام المذكور ،فإنو يفترض الجمع بين ىذه
المؤشرات معا ،وبالتالي كمما توفر مؤشر من ىذه المؤشرات ،وبغض النظر عن النص الذي أشار

إليو ،فإنو يتعين أخذىا بعين االعتبار واالىتمام عمى حد سواء.

وعميو ،يتوجب عمى الييئات الخاضعة أن تسعى جاىدة لفيم سياق موضوع العمميات التي

تجد أنيا معقدة والتي تبمغ قيمتيا مبمغا يبدو مرتفعا بشكل غير طبيعي ،كما يجب أن تراقب

وتتتبع مسار كل عممية تبدو بأنيا من غير مبرر اقتصادي أو تبدو بمبرر غير مشروع .كما
يجب تشديد درجة وطبيعة الرقابة المفروضة عمى عبلقة التعامل التي تشكل مخاطر مرتفعة ،وذلك

بيدف التأكد من الصفة غير االعتيادية لمعممية ،وتأكيد الشك حول ىذه العمميات.

وىو ما تم النص عميو كذلك في النظام المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل

اإلرىاب ومكافحتيما ،1الذي يفرض عمى البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر

أن تتوفر عمى أنظمة مراقبة المعامبلت ،لمكشف عمى النشاطات ذات الطابع غير االعتيادي ،أو

النشاطات المشتبو فييا .عمى أنو البد أن تشدد الرقابة عمى الخصوص عمى العمميات التالية:
 -العمميات التي ال تبدو أنيا ال تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكو.

 العمميات التي تمثل حركات رؤوس األموال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصيد الحساب. العمميات التي تتعمق بمبالغ نقدية خاصة ،وليست ليا أية عبلقة مع العمميات التييجرييا الزبون بشكل اعتيادي ،أو التي يحتمل أن يجرييا.

 العمميات التي تكون معقدة بشكل غير عادي أو غير مبرر. العمميات التي ال يبدو أن ليا ىدف شرعي. العمميات التي تفوق ،عند االقتضاء ،السقف المحدد بالتنظيم المعمول بو.إن المبلحظة الواجب إبداؤىا بخصوص ىذا النوع األخير من العمميات الذي يجب معو

تشديد الرقابة عميو ،تتعمق بموضوع السقف المحدد بموجب التنظيم ،فاألكيد ىنا ىو أن المنظم
البنكي يقصد ذلك السقف الذي إذا بمغتو المعاممة ،وجب استعمال وسائل الدفع لتسويتيا ،وىو ما

وضحو المشرع بالتفصل في المواد من  10إلى < 1من المرسوم التنفيذي رقم ;.0;9 -0
 -1المادة  01 /10و 02من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.
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ولذلك ،واذا تجاوز مبمغ العممية السقف المحدد في المرسوم التنفيذي المذكور أعبله ،فإنو
ال بد من اتخاذ إجراءات رقابية مشددة .وىذا معناه أنو في حالة ما إذا كان مبمغ العممية يساوي

السقف المحدد في المرسوم التنفيذي فإنو ينبغي اتخاذ إجراءات رقابة عادية.

ولكن السؤال المطروح في ىذا الصدد ىو :ما ىو المبمغ الذي يجب أن تصل إليو العممية

لمقول بضرورة اتخاذ إجراءات رقابية مشددة؟ ،فالقول بتجاوز السقف المحدد بموجب التنظيم غير

كاف لمقول بأن العممية مشبوىة .ألنو لم يتم تحديد مبمغ العممية بدقة ،والذي يتوجب معو الحذر
أكثر ،فيل األمر متروك لمبنك أو المؤسسة المالية ،ولسمطتييما في تقدير قيمة ىذا المبمغ المرتفع؟
وىنا يطرح إشكال عدم اتفاق البنوك حول قيمة ىذا المبمغ ،الذي كان يجدر بيذه الخطوط

التوجييية أن تحدده بدقة ،خاصة وأنيا موجية لمبنوك والمؤسسات المالية ،تطبيقا لمقوانين الصادرة

في ىذا الشأن.

ألنو في ىذه الحالة ،تعتبر وسائل الدفع وسيمة لمرقابة عمى ىذه األموال ،ولكن المقصود

ىنا ىو إجراء رقابة مشددة عمى العمميات المعقدة والتي تكون ذات مبالغ مرتفعة بشكل غير

طبيعي ،أي مرتفعة جدا ،كما جاء في الخطوط التوجييية 1وىذا معناه أن الخطوط التوجييية قد
جمعت بين صفة التعقيد والسقف المرتفع.

حتى أن القضاء الفرنسي يرى بأن حجم العمميات لوحده غير كاف ألن يكشف عن

الشبية ،ما لم يرتبط بدالئل أخرى .وىذا معناه أن ىذين العاممين مرتبطين ببعضيما البعض وال
يقل أحدىما أىمية عن اآلخر.2

فكان يتعين تحديد مبمغ العممية الذي ينبئ بأنيا مشبوىة ،إلى جانب ذكر الخصائص التي

إذا توفرت في عممية ما فإنو يجب تشديد إجراءات الرقابة.

والمبلحظ أيضا أن النظام رقم  19 -08قد ذكر عدة مؤشرات لبلشتباه في وجود عمميات
تبييض األموال ،غير أن ىذه المؤشرات جاءت عمى سبيل الذكر ال عمى سبيل الحصر ،وىذا ما

يفيم من عبارة "عمى الخصوص" الواردة في الفقرة الثانية من المادة  01من النظام رقم 19 -08

كما أن ىذه المؤشرات المذكورة ىي المؤشرات العامة التي يمكن أن تتكرر وتوضح أنيا فعبل ترتبط
بعمميات تبييض األموال .ىذا من جية.

_ « Les assujettis doivent s’atteler à comprendre le contexte et l’objet de toutes les opérations
complexes d’un montant anormalement élevé et tous les schémas inhabituels d’opérations qui ne
semblent pas avoir d’objet économique ou licite apparent… » : Banque d’Algérie, Lignes, directrices
sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op, cit., p 10.
2
_ HAMMADI Arraid, op. cit ., p 252.
1
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ومن جية أخرى ،فإنو من الصائب أال يذكر المنظم البنكي حاالت االشتباه إال عمى سبيل
الذكر وذلك ألنو كمما عرفت المنظومة البنكية تطو ار من حيث العمميات المصرفية ،والتي تستحدث

معيا وسائل دفع جديدة ،مع ابتكار سبل لموقاية والمكافحة جديدة ،كمما تفنن المجرمون في ابتكار
أساليب جديدة لتبييض األموال ،وىذا إن دل عمى شيء إنما يدل عمى أنو ىناك عبلقة طردية بين

أساليب تبييض األموال وأساليب مكافحتيا والوقاية منيا ،مما يؤدي إلى القول بصعوبة حصر
العمميات المشبوىة ،بل يتم االكتفاء بعرض أىم العمميات التي تعتبر مشبوىة.

في حين تتمثل مؤشرات الخطر المتعمقة بالمنتجات أو الخدمات أو العمميات أو قنوات
التوزيع  ،حسب ما ىو مذكور في الخطوط التوجييية المتعمقة بتدابير اليقظة الواجب اتخاذىا في

مواجية الزبائن 1في ما يمي:

 العمميات المجيولة
 عبلقة األعمال أو العمميات التي ال تفرض الحضور المادي لؤلطراف.
 عمميات الدفع الواردة من حسابات أشخاص مجيولين.
وعمى ىذا األساس ،تمتزم البنوك والمؤسسات المالية بحيازة أنظمة إنذار تسمح باكتشاف

العمميات والنشاطات التي تثير شبية تبييض األموال أو تمويل اإلرىاب ،وذلك بالنسبة لكل

الحسابات.2

وتجدر اإلشارة إلى أن

صياغة

ىذا البند ه من الفقرة الثانية من المادة  29من النظام رقم

 08 -11فيما يخص ىذه المسألة غير واضحة كفاية لتعبر عن المقصود من الحكم الوارد فييا
فيي تنص عمى ما يمي:

" ...وليذا الغرض يجب عمى البنوك والمؤسسات المالية وعمى الخصوص...:ه) حيازة

أنظمة إنذار تسمح لجميع الحسابات باستكشاف العمميات والنشاطات التي تثير حسب طبيعتيا

شبية تبييض األموال أو تمويل اإلرىاب".

يفيم من ىذه الصياغة وكأن أنظمة اإلنذار تمكن جميع الحسابات من اكتشاف العمميات

المشبوىة ،أو بتعبير آخر ،أن الحسابات ىي التي تكتشف العمميات المشبوىة من خبلل أنظمة

اإلنذار !!!

_ Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op, cit., p
08.
1

 _2المادة  02 /29ه من النظام رقم  ،08 -11المرجع السابق.
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غير أن النسخة الفرنسية لمنص ذاتو كانت أبمغ في التعبير عن المقصود من النص ،حيث
تنص عمى ما يمي:
1

Article 29 alinéa 2 du règlement n° 11- 08 :
«… les banques et les établissements financiers doivent en
particulier : e) Disposer de systèmes d’alerte permettant, pour tous les
comptes, de déceler les opérations et activités de nature à éveiller des soupçons
» …de blanchiment d’argent

 -2إجراءات الرقابة المشددة
تتعدى تدابير الحماية المتعمقة بمعرفة الزبائن نطاق عممية عادية لفتح حساب ومسكو ،ألنو
في حالة تنبو البنك أو المؤسسة المالية المعنية أن بعض الحسابات أو بعض العمميات قد تشكل
خطرا ،فإنو في ىذه الحالة ،يتوجب عمييا أن تمارس رقابة حذرة عمى ىذا النوع من النشاطات

والعمميات التي قد تكون محل شبية.2

وعميو ،يجب عمى البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تراقب

حركة الحسابات االكتشاف أنواع العمميات والمعامبلت غير االعتيادية و /أو غير العادية ومبررىا
االقتصادي .وىو ما جاء في الفقرة الثانية من المادة  03من النظام المتعمق بالوقاية من تبييض

األموال وتمويل اإلرىاب ،التي تنص عمى أنو:

"يجب عمى المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعرف ىوية

وعنوان زبائنيا كما جب عمييا مراقبة حركة الحسابات الكتشاف أنواع العمميات والمعامالت غير

االعتيادية و /أو غير العادية ومبررىا االقتصادي بالنسبة لزبون محدد أو صنف من الحسابات'

يبلحظ أن ىذه الفقرة ذكرت نوعين من العمميات ،وىما العمميات غير االعتيادية والعمميات

غير العادية أو غير النمطية .فالعمميات غير االعتيادية ىي تمك العمميات التي ال يتمكن الزبون

من اثبات سبلمتيا وقانونيتيا ،أما العمميات غير العادية أو غير النمطية ،فيي العمميات التي ال
تتناسب مع السياق التاريخي لمحساب ،3وىذا بالنسبة لزبون محدد أو لصنف من الحسابات ،وىنا
يبقى التساؤل عن أي صنف من الزبائن وأي صنف من الحسابات يقصد المنظم البنكي تحديدا

والذي يتطمب ىذه المعاممة الخاصة.

1

_ Règlement n° 11- 08 du 28 novembre 2011, relatif au contrôle de banques et établissement
financier, journal officiel de la république algérienne n° 47, du 29 aout 2012.

 _2المادة  02 /02من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.

 _ 3وراق إسماعيل فتح الرحمن حامد ،عمر آمنة محمد" ،التحديات التي تواجو القطاع المصرفي في مكافحة ظاىرة غسل
األموال :دراسة لعينة من البنوك التجارية بوالية الخرطوم" ،مجمة العموم االقتصادية ،كمية الدراسات التجارية ،جامعة

السودان لمعموم والتكنولوجيا ،المجمد  ،17العدد  ،2016 ،2ص  .09متاح عمى الموقع االلكتروني التالي:
http://scientific-journal.sustech.edu/
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وقد أكدت عميو الخطوط التوجييية المتعمقة بإجراءات اليقظة في مواجية الزبائن عمى
ضرورة مراقبة حركة الحسابات ،بحيث أوضحت أنو في حالة قيام الشك لدى البنك أو المؤسسة
المالية أو المصالح المالية لبريد الجزائر حول صحة المعطيات التي حصمت عمييا من الزبون

سابقا ،فإنيا تمزم باتخاذ تدابير اليقظة المشددة في مواجية الزبون المعني ،ويكون ذلك قبل تنفيذ
طمب الزبون بإجراء العممية.1

وعميو ،فإن درجة وطبيعة مراقبة عبلقة التعامل التي تبدو مشبوىة وذات مخاطر عالية

وواضحة ،يجب أن تكون مشددة وذلك بيدف التأكد من وجود الشبية.

وتتمثل التدابير التي يمكن اتخاذىا في ىذه الحالة عمى وجو الخصوص فيما يمي:

 الحصول عمى معمومات إضافية حول الزبون ،والتحيين المنتظم كل المعطيات المتحصلعمييا حول الزبون وحول المستفيد الفعمي من العممية.

 -الحصول عمى معمومات إضافية حول طبيعة ىدف عبلقة األعمال.

 -الحصول عمى معمومات حول أصل األموال أو أصل ممتمكات الزبون.

 -الحصول عمى معمومات حول أسباب العمميات التي سيتم تنفيذىا أو المنفذة.

 إجراء رقابة مشددة عمى عبلقة األعمال المعنية ،من خبلل رفع عدد مرات إجراء الرقابةورفع درجة الرقابة الممارسة ،وكذا من خبلل اختيار مسار العمميات التي تتطمب تدقيقا

أكثر تعمقا.2

ويتعين عمى البنك أن يستعمم من زبونو عن مصدر األموال ووجيتيا ،وعن موضوع العممية

وعن ىوية المستفيد منيا ،وذلك عندما تنطوي العممية في آن واحد عمى الخصائص التالية:
 -أن تكون عممية صندوق بقيمة أكبر من المبمغ المحدد.

 أن تجرى العممية في ظروف غير اعتيادية من التعقيد ،وعمى البنك أن يقدر ىذه الظروفليس فقط بالنظر إلى نوع العممية وطبيعتيا ،وانما أيضا إلى غايتيا الظاىرة.

 أن تبدو العممية وكأن ليس ليا مبرر اقتصادي أو ىدف مشروع ،خصوصا بسبب التفاوتبين العممية وبين النشاط الميني لمزبون ،أو حتى بينيا وبين عاداتو أو شخصيتو.

فإذا اشتبو البنك جديا ،في ضوء األجوبة التي حصل عمييا ،بأن ىناك محاولة لتبييض

األموال ،فيو ممزم في ىذه الحالة أن يرفض العممية وأن يتخذ التدابير البلزمة لقطع عبلقاتو بيذا
الزبون المشبوه ،خاصة إذا تكررت العممية.

_ Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op. cit.,
p 06.
2
_ Ibid., p 10.
1
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لقد أصدرت محمة النقض الفرنسية ،بخصوص موضوع الرقابة المشددة في حالة الشك في
طبيعة العمميات المجراة عمى الحساب ،وبتاريخ  88نوفمبر  ،8100ق ار ار قضائيا يؤكد التزام البنك

بالمراقبة المشددة في حالة ظيور عمميات غير اعتيادية ،1وقد استندت في قرارىا ىذا عمى ما يمي:

حيث أن قرار االستئناف ،أوضح أنو ومن خبلل االطبلع عمى ممف الشركة االيرلندية

اكتشف أنيا تعمل في مجال استقبال األموال في حسابيا المفتوح لدى بنك la Banque Populaire

 ،Loire et Lyonnaisوتوفر القروض وتقدم خدمات مالية باإلضافة إلى أنيا تقدم خدمات

استثمار ،وىو األمر الذي يؤدي إلى القول بأنو ال يفترض بالبنك أن يتجاىل ىذه الحركات الكبيرة
عمى مستوى حساب الشركة ،وكان يفترض بو أن يكون حريصا عمى تطبيق إجراءات يقظة
خاصة.
كان حساب الشركة يعرف حركة كبيرة وغير عادية ،وبدون أن يجد ليا مبررات ،ولكن

بالرغم من ذلك ،كان البنك ميمبل في أداء التزامو .بل إن عدم ثقة البنك كانت يجب أن تكون

أكثر بسبب اإليداع المتكرر في حساب الشركة لشيكات صادرة ألمر البنك مع أو بدون تحديد
مستفيد آخر .غير أن البنك قام بتحصيل قيمة تمك الشيكات ،وىو األمر الذي يؤدي إلى القول بأنو
ارتكب خطأ في ىذه الحالة ،ألنو لم يتخذ أي إجراء رقابي في ظل وجود ظروف تستدعي ذلك.2

خصوصا وأن ىذا الحساب كان يعرف تحويبلت إلى حسابات مفتوحة في الجنات الضريبية.
وألن الشركة االيرلندية كانت في مرحمة تصفية قضائية ،لم يتمكن زبائنيا من استرداد

أمواليم من الشركة ،فرفعوا دعوى ضد البنك ،محممين إياه المسؤولية ،بسبب إىمالو في أداء واجبو
الرقابي ،ومطالبين بالتعويض عما لحقيم من ضرر بسبب عدم تمكنيم من استرداد أمواليم.

ولكن أشارت محكمة النقض الفرنسية أن االلتزام باليقظة المفروض عمى البنوك
والمؤسسات المالية ،تطبيقا لؤلحكام المتعمقة بمكافحة تبييض األموال ،ال ييدف إال إلى اكتشاف
تحويل أموال متأتية من مختمف أنواع الجرائم ،كالمتاجرة بالمخدرات أو من ممارسة أنشطة إجرامية

منظمة وليس بيدف تعويض ضحايا الشيكات المزورة.3

1

_ Des anomalies apparentes : Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2011 N° 1030101. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr
2
_ CREDOT Francis-J, SAMIN Thierry, «Ouverture du compte. Mouvements sans justification
apparente. Dépôt de chèque émis à l’ordre de la banque pour crédit d’un autre compte», Revue de
droit bancaire et financier, mars- avril 2012, p 34.
3
_ Cour de cassation, 22 novembre 2011, op. cit., p 02.
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الفرع الثاني
رقابة خاصة مشددة عمى عمميات التحويل االلكتروني
شيد العالم ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين تطو ار عمميا كبي ار شمل تقريبا كافة

مجاالت الحياة ،ويمكن القول بأن أىم ىذه التطورات وأكثرىا تأثي ار في الحياة العممية لؤلفراد ىو

ظيور الحاسوب الذي تم ربطو الحقا بشبكة االنترنيت ،ليظير عصر المعموماتية.

يقوم عصر المعموماتية أساسا عمى مبدأ التعامل بالبيانات أو المعطيات التي يتم نقميا من

مكان إلى آخر أو من شخص إلى آخر ،بعد معالجتيا باستخدام الحاسب االلكتروني ،دون أن

يكون ليا شكل مادي محسوس.

وتجدر اإلشارة إلى أن القطاع المصرفي لم يبق بمنأى عن ىذا التطور ،فكان عميو أن

يواكب التغيرات التي أحثتيا ثورة المعمومات ىذه ،خصوصا وأن البنوك تعتبر من المؤسسات
الميمة نظ ار لمدور االقتصادي وحتى االجتماعي الذي تمعبو في المجتمعات الحديثة .لذلك

استجابت البنوك ليذا التطور المعموماتي ،وأصبحت تقدم خدماتيا عمى نحو يتناسب والنمو المتزايد
لوسائل االتصال الحديثة ،فتقوم بإجراء العمميات المصرفية من خبلل شبكات االتصال االلكترونية
ومن بينيا عممية التحويل االلكتروني لؤلموال.1

يعتبر التحويل االلكتروني المبنة األولى لممدفوعات االلكترونية ،كما يعد أحد أشكال التطور

في مجال الدفع بالنقود القيدية ،ويتمثل ىذا التطور في استخدام الوسائل االلكترونية في نقل
وتحريك النقود من حساب آلخر تنفيذا ألوامر الدفع التي يتمقاىا البنك من زبائنو ،إذ يمكن إبراء
ذمة المدين باستخدام وسائل دفع الكترونية تعتمد عمى آلية التحويل االلكتروني لؤلموال ،وفي ىذه
الحالة تنتقل النقود الكترونيا من حساب المدين إلى حساب الدائن ،ودون الحاجة إلى النقل المادي

لمنقود ،وال يتم تحويل النقود وفقا ليذا النظام إال بتدخل البنك.2

يتم التحويل االلكتروني لؤلموال باالعتماد عمى عدة أنظمة (أوال) ،كما أن ىذا النوع من

العمميات يخضع إلجراءات رقابية خاصة (ثانيا).

 _1الزبن سميمان ضيف اهلل ،المرجع السابق ،ص .ص .24 -23
 _2إبراىيم أحمد السيد لبيب ،المرجع السابق ،ص .ص .05 -04
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أوال :أنظمة التحويل االلكتروني
يعتمد التحويل االلكتروني عمى عدة أنظمة ،منيا ما يعتبر ذا بعد وطني ،بمعنى أنو يعتمد

لتحويل األموال داخل الدولة الواحدة ،ومنيا ما يعتبر ذا بعد دولي يعتمد إلجراء تحويبلت دولية
وذلك إلى جانب التحويبلت الداخمية ،وفي ىذا الصدد يمكن ذكر أىم األنظمة المعتمدة في

التحويل االلكتروني لؤلموال عبر العالم ،كنظام شيبس ( ،)0ونظام فيدواير ( ،)8ونظام سويفت

( ،)9باإلضافة إلى نظام أرتس ( ،):ونظام أتكي (;).
 -1نظام شيبس

يعتبر شيبس 1شبكة لمتحويبلت االلكترونية لممبالغ الكبيرة في الواليات المتحدة األمريكية

وىي اختصار لمعبارة االنجميزية  .Clearing House Interbank Payments Systemتم إنشاء

ىذه الشبكة التي تتخذ مقرىا في نيويورك ،وتقدم خدماتيا أساسا لمبنوك في نيويرك ،من طرف
جمعية البنوك النيويوركية كميرينغ ىاوس .2 Clearing House ،ولكن بالرغم من اعتبار ىذا
النظام وطني مغمق ،إال أنو يمعب دو ار ميما في المدفوعات الدولية ،بل في أغمب الحاالت ،يكون

ىناك تعاون بين ىذا النظام وبين النظام الدولي سويفت الذي ستتم دراستو في العنصر الثالث.3

نظام شيبس عبارة عن شبكة لمنقل اآللي الذي يعمل في الوقت ذاتو كغرفة مقاصة لمتسوية

في نياية اليوم 4بين البنوك األمريكية المساىمة ،والتي تكون أطرافا في التحويبلت الدولية التي تتم
بالدوالر األمريكي .وىذا معناه أن شيبس ىو نظام لتحويل الرسائل المالية ولنقل األموال في الوقت

ذاتو .واألموال التي يتم تحويميا باعتماد ىذا النظام تكون متوفرة خبلل  24ساعة ،فيو يييمن
تقريبا عمى كل التحويبلت المالية المرتبطة بالمبادالت الدولية التي تتم بالدوالر األمريكي.5
 -2نظام فيدواير
كممة فيدواير FEDWIREاختصار لمعبارة االنجميزية

Federal Reserve Wire

 .Networkيعد نظام فيدواير نظاما الكترونيا تابعا لبلحتياطي الفدرالي األمريكي ،وىو يربط بين
البنوك الناشطة عمى اإلقميم األمريكي ،ويتكون من  08بنكا ،ترتبط فيما بينيا بواسطة نظام

1

_ CHIPS.
_ MOUMOUNI Charles, Droit et pratique du paiement électronique des ventes internationales, Tome
1, thèse présentée pour l’obtention du grade de docteur en droit, faculté de droit, université LAVAL,
Québec, octobre 2001, p 91.
3
_ Ibid, p 90.
2

 _4محمدين جبلل وفاء ،دو البنوك في مكافحة غسيل األموال ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،االسكندرية ،2004 ،ص .27
_ MOUMOUNI Charles, op. cit., p 91.
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فيدنيت 1المركزي الذي يقع في كولبيبر 2الفرجينية .وكل بنك مساىم في نظام فيدواير لديو حساب
في أحد بنوك االحتياطي الفدرالي األمريكي والذي يكون مرتبطا بو.
باإلضافة إلى اعتبار فيدواير نظاما لمتحويبلت البرقية المحمية 3ذات المبالغ الكبيرة ،فإنو
وعمى خبلف نظام شيبس ،تنتقل األموال باالعتماد عمى ىذا النظام بشكل فوري ،وتتم المقاصة
بمناسبة كل عممية تحويل.4
 -3نظام سويفت
أصبحت الوسائل االلكترونية التقميدية التي تستخدم في نقل الرسائل التجارية ،خصوصا

منيا الرسائل المالية ،غير قادرة عمى مواكبة التطور الذي عرفتو المبادالت التجارية الدولية.
فالتمكس والتمفاكس أصبحا عاجزين عمى تمبية متطمبات السرعة التي تعتمد عمييا التحويبلت

المالية الدولية .لذلك عمل ? 89بنكا تابعا ل 09دولة أوروبية ولكندا ولمواليات المتحدة األمريكية
عمى إنشاء شركة أطمقت عمييا تسمية سويفت ،وتقابميا بالمغة االنجميزية كممة  ،SWIFTوىي

اختصار
5

لمعبارة

االنجميزية

Financial

lnterbank

Worldwide

for

Society

 ،Telecommunicationوالتي تعني بالعربية جمعية االتصاالت السمكية والبلسمكية المالية

الدولية ،وىي شبكة لنقل رسائل التحويبلت عبر الحدود ،يوجد مقرىا في بروكسل العاصمة
البمجيكية ،وتعتبر أكبر وأىم شبكة عالمية لمتحويبلت المالية االلكترونية في العالم.6

يعتبر سويفت في األساس شبكة دولية مخصصة لبلستعمال الحصري لمبنوك المنضمة

لمشبكة ،وبالرغم من أن ىذه الشبكة تعمل عمى تنويع الخدمات التي تقدميا حتى ال تقتصر عمى

أوامر الدفع التي يصدرىا األعضاء ،فإنو ال يمكن ألية مؤسسة أن تصل إلى ىذه الخدمات إال من

خبلل بنوكيا .7وتجدر اإلشارة إلى أن ىذه الشبكة منظمة في شكل تعاونية ،وبالتالي فيي ال
تيدف إلى تحقيق الربح ،بل إن ىدفيا ىو تأمين شبكة عمل دولية لبلتصاالت االلكترونية ما بين

_ FEDNET.
_ Culpeper.

1
2

 _3حجازي عبد الفتاح بيومي ،جريمة غسل األموال عبر شبكة االنترنيت ،دار النيضة العربية ،مصر ? ،811ص .>8

_ MOUMOUNI Charles, op. cit., p. p 91- 29.
_ Ibid., p 106.

4
5

 _6عبد اهلل ليندة" ،تبييض األموال عن طريق االعتماد المستندي االلكتروني" ،أعمال المؤتمرات ،المؤتمر الدولي الرابع
عشر حول الجرائم االلكترونية ،يومي  24و 25مارس  ،2017طرابمس ،لبنان ،ص .178

_ MOUMOUNI Charles, op. cit., p 106.
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ممثمي األسواق المالية ،وتوفير وسيمة آلية مضمونة لتسوية المدفوعات وذلك من خبلل إدخال
مقاييس موحدة في العبلقات المصرفية الدولية.1

وألن تسمية "سويفت" تم إطبلقيا كذلك عمى نظام التحويل االلكتروني الذي تعتمده ىذه
الشبكة ،فإنو يمكن القول أن نظام سويفت ىو نظام مركزي عالمي ،يستخدم لتنفيذ الحواالت المالية

المتبادلة بين البنوك العالمية الكترونياً ،وذلك باعتماد مقاييس دولية ومن خبلل رمز محدد لكل بنك
يسمى "سويفت كود" .ويم ِّكن ىذا النظام الزبون من إجراء تحويل األموال لجميع دول العالم ،ولذلك
فيو يستخدم في المدفوعات الخارجية أو الدولية ،بحيث تمجأ البنوك إلى ىذا النظام عادة إلرسال

تعميمات الدفع.2

يتميز نظام سويفت بمجموعة من المميزات التي كانت مفتاحا لنجاح ىذا النظام ،ويمكن

ذكر ىذه المميزات كاآلتي:

_ إن المدفوعات التي تتم من خبلل ىذا النظام ال تحتاج إلى تسوية الحقة ،حيث أن
إرسال تعميم ات الدفع يمثل في حد ذاتو تنفيذا ألوامر الدفع التي يتمقاىا البنك من زبائنو .بمعنى أن
تسوية المدفوعات الدولية تتم مباشرة عن طريق إرسال تعميمات الدفع بشكل قياسي موحد ومتعارف

عميو بين البنوك لمدول األعضاء في الجمعية .وبالتالي يتضح أن ىذا النظام يعتمد عمى لغة

موحدة ومقاييس خاصة تسمى مقاييس المراسبلت.

_ إن ىذا النظام يتميز بالسرعة في إنجاز التحويبلت ووصوليا إلى المستفيدين ،ناىيك عن
قمة تكمفتو بالنسبة لمبنك مقارنة مع أنظمة التحويل األخرى ،ولعل ىذا ما يفسر ازدياد عدد الدول
األعضاء المنضمة ليذا النظام ،إذ يخدم ىذا النظام أكثر من  ?111مؤسسة مالية موزعة عمى

أكثر من ? 81دولة حول العالم ،فعضويتيا مفتوحة لجميع البنوك والمؤسسات المالية في العالم
وقد انضمت إلييا الجزائر سنة ???.0

_ توفر النظام عمى برنامج لتصحيح األخطاء ،بحيث يمكنو مراقبة شكل الرسائل

وتصحيحيا في حالة ورودىا في شكل خاطئ .3

 _1زروني مصطفى ،حنك سعيدة" ،دوافع استعمال شبكة سويفت »  « SWIFTفي المعامبلت الدولية" ،مجمة اإلحصاء
واالقتصاد التطبيقي ،المدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي ،العدد  ،2013 ،20ص .141

 _2سفر أحمد ،أنظمة الدفع االلكترونية ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت  ،2008 ،ص .70
 _3زروني مصطفى ،حنك سعيدة ،المرجع السابق ،ص .ص .144 -142
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_ والى جانب عدم وجود د أعمى لممبمغ المحول ،فإنو يتم إصدار التحويل بجميع العمبلت
األجنبية.
 -يعتبر نظام سويفت ىذا وسيمة مضمونة إلرسال النقود واستقباليا عالميا ،وذلك بفضل

معايير األمان العالية المتبعة في إجراء التحويل.1
 -4نظام أرتس

كممة "أرتس" ىي كممة أجنبية تعريب لممختصر  ARTSلمعبارة االنجميزية Algeria real

 ، time settelementوالذي معناىا نظام الجزائر لمتسوية الفورية .ففي إطار تحديث وعصرنة
أنظمة الدفع ،قام بنك الجزائر بالتعاون مع و ازرة المالية وبمساعدة من البنك العالمي ،2بوضع نظام

لمتسوية اإلجمالية الفورية لممبالغ الكبيرة والدفع المستعجل ،ويعتبر ىذا النظام ،والذي يممكو بنك

الجزائر ،نظاما لمتسوية بين البنوك ألوامر الدفع عن طريق التحويبلت المصرفية أو البريدية لممبالغ
الكبيرة أو الدفع المستعجل التي يقوم بيا المشاركون في ىذا النظام .3وىو يعتمد لتنفيذ أوامر
التحويل التي تفوق أو تساوي قيمتيا اإلسمية مميون دينار جزائري .4وتتم عمميات الدفع بين البنوك
في نظام أرتس عمى أساس إجمالي وفي الوقت الحقيقي عمى حسابات التسوية المفتوحة في ىذا

النظام لصالح المشاركين فيو.5
 -5نظام أتكي

إلى جانب نظام أرتس ،تم استحداث نظام آخر لممقاصة خاص بأوامر الدفع الخاصة

بالجميور العريض ،وىو نظام ما بين البنوك لممقاصة االلكترونية لمصكوك والسندات والتحويبلت
واالقتطاعات األتوماتيكية الخاصة بالسحب والدفع باستعمال البطاقات البنكية ،ويسمى بنظام

الجزائر لممقاصة المسافية ما بين البنوك .وبالتالي ،فإن أتكي  ATCIوىي اختصار لمعبارة

الفرنسية  ،Algérie -Télé-compensation Interbancaireويطبق ىذا النظام عمى التحويبلت

 _1إبراىيم أحمد السيد لبيب ،المرجع السابق ،ص .ص .07 -06

 _ 2تومي إبراىيم" ،تقييم تجربة استخدام نظامي التسوية اإلجمالية الفورية لممبالغ الكبيرة والدفع المستعجل )(ARTS
والمقاصة االلكترونية لممدفوعات الخاصة بالجميور العريض) (ATCIفي النظام المصرفي الجزائري خبلل عقد من الزمن

 ،"2015 -2006مجمة العموم اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد  ،46مارس  ،2017ص .443
 _3المادة  02من النظام رقم  ،04 -05المرجع السابق.

 _4المادة  02/02من النظام رقم  ،06 -05المرجع السابق.
 _5المادة  03من النظام رقم  ،04 -05المرجع السابق.
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المالية التي تقل قيمتيا اإلسمية عن مميون دينار جزائري .1وبالتالي ،فإن التسوية تتم في اليوم

الذي يمي يوم تقديم وسيمة الدفع ليذا النظام اآللي.2

ثانيا :إجراءات مراقبة عمميات التحويل االلكتروني
إذا كان التحويل االلكتروني لؤلموال يؤدي إلى اختصار الوقت والجيد في تحويل ونقل

األموال ما بين الحسابات ،بفضل السرعة في إتمامو ،مما يؤدي إلى القول بأنيا من اإليجابيات
التي تحسب ليذه التقنية المتطورة المعتمدة في تحويل األموال ،فإنو في الوقت ذاتو ،من
الخصائص التي أثارت اىتمام أصحاب األموال غير المشروعة المصدر ،كونيم تنبيوا إلى صعوبة
تتبع عمميات التبييض متى تمت بواسطة التحويل االلكتروني أو البرقي ،نظ ار لمسرعة الفائقة التي

تتم بيا التحويبلت االلكترونية ،باإلضافة إلى تكمفتيا الزىيدة ،3لذلك تعتبر ىذه الطريقة ذات

جاذبية خاصة لمبيضي األموال في سموكيم اإلجرامي.4

إن ما يستغمو المبيضون في التحويل االلكتروني لؤلموال ،ىو أن معظم البنوك تستخدم

نظام سويفت لتحويل األموال ،خوصا وأن كثي ار من البنوك ليست أعضاء في نظام الفيدواير ،وال

تنتمي إلى نظام شيبس إال عددا قميبل منيا .5ونظام سويفت يعتمد عمى نظام البنوك المراسمة
إلتمام عممية التحويل وعميو ،ووفقا ليذا النظام ،فإن البنك الذي يقوم بتنفيذ عممية التحويل ال
يعرف الغرض من عممية التحويل ،بل إن البنك المصرح ىو الوحيد الذي يتوجب عميو التحري عن

الغرض من عممية التحويل ،لذلك تكون التحويبلت الصادرة من بنوك أجنبية خالية من اسم الزبون

الذي يريد تنفيذ عممية تحويل الكتروني ألموالو ،6وال تنطوي إال عمى العبارة التالية "إن عميمنا

يرغب في تحويل مبمغ ......إلى عميمكم".

وعمى ىذا األساس ،البد من وضع معايير خاصة بالدخول لمخدمات المصرفية والتحويل

االلكتروني .وىي المعايير التي أصدرتيا توصيات مجموعة العمل المالي ،والتي تيدف إلى التأكد
من التوفر الفوري لممعمومات الضرورية حول اآلمر بالدفع والمستفيد ،وذلك بيدف تمكين ىيئات

 _1المادة  01 /02و 02من النظام رقم  ،06 -05المرجع السابق.
 _2المادة  31من النظام رقم  ،06 -05المرجع نفسو.
 _3محمدين جبلل وفاء ،المرجع السابق ،ص .31

 _4لعوارم وىيبة" ،دور وسائل الدفع االلكترونية في تبييض األموال" ،المرجع السابق ،ص .203
 _5محمدين جبلل وفاء ،المرجع السابق ،ص .27

 _6حجازي عبد الفتاح بيومي ،جريمة غسل األموال عبر شبكة االنترنيت ،المرجع السابق ،ص .ص .81 -80
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المتابعة الجنائية و /أو القضائية المعنية ،وخمية معالجة االستعبلم المالي من ىذه المعمومات عند
الضرورة.
أوصت ىذه التوصيات بضرورة توفير وسائل وأنظمة مراقبة كل التحويبلت االلكترونية

بيدف الكشف عن كل من ال يحوز عمى المعمومات المطموبة حول اآلمر بالعممية و /أو المستفيد

من العممية ،واتخاذ االجراءات الضرورية.1

فعمى ىذا األساس ،أصدر بنك الجزائر الخطوط التوجييية المتعمقة بالتحويل االلكتروني
استجابة لمتوصية السادسة عشر من توصيات مجموعة العمل المالي ،وتطبيقا لممادة  01مكرر 9

2
3

من القانون المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما ،وجاءت ىذه
الخطوط بيدف تحديد قواعد اليقظة المطبقة في مجال التحويل االلكتروني ،والتي يجب عمى

البنوك والمؤسسات المالية وكذا المصالح المالية لبريد الجزائر أن تخضع ليا.

وتطبق ىذه الخطوط التوجييية عمى التحويل االلكتروني العابر لؤلوطان ،أي الخارجي
وعمى التحويل االلكتروني الوطني ،وذلك ميما كان النظام المعتمد في ىذه التحويبلت (SWIFT,

)… ،ARTS, ATCI etcىذا باإلضافة إلى وضع األموال تحت التصرف.4

حددت ىذه الخطوط التوجييية اإلجراءات التي يجب عمى البنوك والمؤسسات المالية

والمصالح المالية لبريد الجزائر في مجال التحويبلت االلكترونية ،بالتفصيل الذي لم تورده الفقرة

األولى من المادة = 0من النظام رقم  ،19 -08المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل
اإلرىاب ومكافحتيما ،والتي أكتفت بالنص عمى أنو:

_ Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération, 16ème recommandation du GAFI, op. cit., p. p 1718.
1

 _2يقصد بالتحويل االلكتروني حسب ىذه الخطوط التوجييية كل عممية تتم عبر الطريق االلكتروني لحساب اآلمر
بالتحويل من خبلل مؤسسة مالية ،بيدف تمكين المستفيد من مبمغ مالي أمام مؤسسة مالية أخرى ،عمى أنو يمكن لآلمر
بالتحويل أن يكون في الوقت ذاتو المستفيد من عممية التحويل ىذه .راجع:

Banque d’Algérie, Lignes directrices relatives aux virements électroniques, Alger le 23 décembre
2015, p 0>. Disponible sur : http://www.bank-of-algeria.dz

 _3تنص المادة  10مكرر  3من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،والتي تم تعديميا سنة  2015بموجب القانون رقم
 06 -15عمى ما يمي:
" تطبق التنظيمات التي يتخذىا مجمس النقد والقرض والخطوط التوجييية لبنك الجزائر في مجال الوقاية من
تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما عمى البنوك والمؤسسات المالية وعمى المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب
الصرف التي تخضع لرقابة المجنة المصرفية" ،المرجع السابق.

_ Banque d’Algérie, Lignes directrices relatives aux virements électroniques, op. cit., p 02.
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"يتعين عمى المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر في إطار

التحويالت االلكترونية ميما كانت الوسيمة المستعممة ) )ATC, ARTC, SWIFT….و /أو

وضع األموال تحت التصرف أن تسير عمى التحقق بدقة من ىوية اآلمر بالعممية والمستفيد
باإلضافة إلى عنوانييما

وىو االلتزام الذي أكد عميو النظام المتعمق بالرقابة الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية

حينما ألزم من جيتو ىذه الييئات بيذا األمر.1

لذلك ال بد من توضيح مختمف اإلجراءات المفصمة بموجب ىذه الخطوط التوجييية كالتالي:
 -1إجراءات مراقبة عمميات التحويل االلكتروني العابر لألوطان:
يقصد بالتحويل االلكتروني العابر لؤلوطان في مفيوم الخطوط التوجييية المتعمقة بالتحويل

االلكتروني ،كل تحويل الكتروني يتم بين مؤسستين ماليتين واقعتين في بمدين مختمفين ،2وعميو
يتوجب عمى البنوك والمؤسسات المالية العاممة بالجزائر ،وفي حالة إجراء عمميات التحويل

االلكتروني من والى الخارج ،والذي يتجاوز مبمغ  0111دوالر أمريكي /أورو ،أو ما يساوي ىذا
المبمغ في عمبلت أخر ،أن تتأكد من أن ترفق ىذه التحويبلت بالمعمومات التالية:
أ .اسم ولقب مصدر األمر بالتحويل.
ب .رقم حساب مصدر األمر بالتحويل ،المستعمل في تنفيذ عممية التحويل.
ج .عنوان مصدر األمر بالتحويل ،ورقم تعريفو الوطني ،ورقم التعريف بو كزبون ،أو تاريخ
ومكان ميبلده.

د .اسم ولقب المستفيد من العممية.
ه .حساب المستفيد المستعمل في تنفيذ عممية التحويل.
وفي حالة غياب رقم الحساب ،فيحب استبدالو برقم مرجعي وحيد وفريد ،خاص بالعممية

يسمح بتتبع العممية.3

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن ىذه الخطوط التوجييية لم تحدد بدقة رقم الحساب القابل ألن

يعوض بالرقم المرجعي الوحيد لمعممية ،والذي يسمح بتتبعيا ،وما إذا كان المقصود رقم حساب
اآلمر بالتحويل أو رقم حساب المستفيد ،أو رقمي الحسابين معا ،ولكن من الناحية المنطقية ،يبدو

 _1المادة  02 /29من النظام رقم  ،08 -11المرجع السابق.
_ Banque d’Algérie, Lignes directrices relatives aux virements électroniques, op. cit.,p 08.
_ Ibid., p 03.
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أن المقصود ىو أن غياب أحد الحسابين كاف لضرورة استبدالو بالرقم المرجعي الوحيد لمعممية،ألن
ىذا الرقم ىو الذي يمكن من تتبع العممية ،ومعرفة مصدر األموال ووجيتيا ،خاصة في مجال
وجود شبية تبييض لؤلموال ،فإنو من الضروري تتبع مصدرىا ووجيتيا لمتمكن من معرفة أطرافيا

بدقة.

أما في حالة التحويبلت االلكترونية العابرة لؤلوطان والتي تتم دفعة واحدة 1لفائدة مجموعة
من المستفيدين ،ولكنيا تتم بموجب أمر واحد بالتحويل ،فإنو يمكن إعفاؤىا من واجب تضمينيا

المعمومات المتعمقة بمصدر األمر بالتحويل ،والمذكورة في النقاط من أ إلى ج أعبله ،شريطة أن
يتضمن ىذا النوع من التحويبلت رقم الحساب أو الرقم المرجعي الوحيد لمعممية لآلمر بالتحويل
وبأن تتضمن مجموعة التحويبلت ىذه المعمومات المطموبة والصحيحة حول اآلمر بالتحويل

باإلضافة إلى المعمومات الكاممة حول المستفيد من العممية .فالمعمومات المتوفرة في ىذه الحالة
يجب أن تم ِّكن الدولة المستقبمة من إعادة بناء تدفق تسمسل المعمومات السابقة الذكر.2
وعميو يتضح أن اليدف من ىذه المعمومات ىو تتبع مصدر األموال ومعرفة وجيتيا ،ألنو

غالبا ما يتم استغبلل التحويل االلكتروني البرقي في عمميات تبييض األموال ،لذلك ال بد في ىذه

الحالة من االحتفاظ بآثار عممية التحويل االلكتروني حتى تتمكن الجيات المعنية من اكتشاف
عمميات تبييض األموال في حالة وجودىا.
أما في حالة التحويل االلكتروني العابر لؤلوطان والذي تساوي قيمتو أو تقل عن 0111

دوالر أمريكي /أو أورو ،أو ما يساوي ىذه القيمة في عممة أخرى ،فإنو يتوجب عمى المؤسسات
المالية العاممة في الجزائر أن تتأكد من أنو يحتوي عمى المعمومات التالية:

 اسم ولقب مصدر األمر بالتحويل. اسم ولقب المستفيد من التحويل. -رقم الحساب أو الرقم المرجعي الوحيد لمعممية.

 _1وىي التي تسمى بموجب الخطوط التوجييية المتعمقة بالتحويل االلكتروني ب les virements électroniques par lot

وقد ورد تعريفيا في

الممحق المرفق بالخطوط التوجييية ،والتي يتضمن توضيحات حول الكثير من المصطمحات

المستعممة في صمب ىذه الخطوط التوجييية ،ويقصد بيذا النوع من التحويبلت ،ذلك النقل المركب من عدد معين من

التحويبلت االلكترونية الفردية والتي يتم إرساليا إلى المؤسسة المالية ذاتيا ،ولكن يمكن أن تكون موجية لعدة أشخاص ،أي
لعدة مستفيدين .فالمقصود ىنا ىو التحويبلت االلكترونية التي تتم دفعة واحدة :راجع
Banque d’Algérie, Lignes directrices relatives aux virements électroniques, op. cit., p 08.
2
_ Ibid., p 03.
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عمى أن التأكد من صحة ىذه المعمومات غير ضروري ،إال في حالة وجود شبية تبييض
لؤلموال أو تمويل لئلرىاب ،أين يتوجب عمى المؤسسات المالية أن تتأكد من المعمومات المتعمقة

بزبونيا.1

كما ينبغي عمى المؤسسات المالية العاممة بالجزائر أن تتأكد كذلك من أن التحويبلت

العابرة لؤلوطان التي تستقبميا ،والتي تقل قيمتيا عن  0111دوالر أمريكي /أورو ،أو ما يقابميا في
العمبلت األخرى ،تتضمن المعمومات المطموبة في النقاط أ و ب و ج ،المذكورة أعبله وبأنيا

صحيحة ودقيقة ،حول اآلمر بالعممية .ويتعمق األمر في ىذه الحالة بالمعمومات التالية:
أ .اسم ولقب مصدر األمر بالتحويل.
ب .رقم حساب المصدر األمر بالتحويل.

ج .عنوان مصدر األمر بالتحويل ،ورقم تعريفو الوطني ،ورقم التعريف بو كزبون ،أو تاريخ
ومكان ميبلده.2

وفي حالة تدخل مؤسسات مالية بصفتيا وسيطة في سمسمة من التحويبلت االلكترونية فإنو

يتوجب عمييا كذلك أن تتبع كل المعمومات المتعمقة باآلمر بالتحويل وكذا تمك المتعمقة بالمستفيد

من العممية.

وعميو ،يجب أن تكون ىذه المؤسسات الوسيطة متيقظة ،وبشكل خاص في الحالة التي ال

تنطوي فييا التحويبلت االلكترونية العابرة لؤلوطان عمى المعمومات المطموبة حول اآلمر بالعممية

أو المستفيد منيا.3

 -2إجراءات مراقبة عمميات التحويل االلكتروني الوطني
يقصد بالتحويل االلكتروني الوطني ىو ذلك التحويل االلكتروني الذي يتم بين مؤسستين

ماليتين تقعان في بمد واحد.4

إن المعمومات المطموب توفرىا في حالة التحويل االلكتروني العابر لؤلوطان ،والمتعمقة

باآلمر بالتحويل ،يجب أن ترافق التحويل االلكتروني الوطني.

غير أنو عندما يكون بمقدور المؤسسة المالية لآلمر بالتحويل أن تزود السمطات المعنية

بيذه المعمومات فور طمبيا ألول مرة ،فإن المعمومات المطموب إدراجيا في عممية التحويل
_ Banque d’Algérie, Lignes directrices relatives aux virements électroniques, op. cit., p 03.
_ Ibid., p 04.
3
_ Ibid., p 05.
4
_ Ibid., p 08.
1
2
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االلكتروني الوطنية ىي ما تتعمق برقم الحساب أو الرقم المرجعي الوحيد لمعممية فقط ،شريطة أال
يحول ىذا الكم القميل من المعمومات دون التوصل إلى اآلمر بالتحويل أو المستفيد من عممية
التحويل االلكتروني.

وفي األيام الثبلثة المخصصة لمعمل ،والتي تمي استقبال طمب التحويل ،يتوجب عمى

المؤسسة المالية لآلمر بالتحويل أن تضع تحت تصرف المؤسسة المالية لممستفيد من العممية ،و/
أو السمطات المختصة المعنية ،حسب الحالة ،المعمومات المتعمقة باآلمر بالتحويل.1

يبلحظ أن ىذه الخطوط التوجييية المتعمقة بالتحويل االلكتروني ،سواء أتعمق األمر
بالتحويل االلكتروني العابر لؤلوطان أو التحويل االلكتروني الوطني ،تشدد في كل مرة عمى
ضرورة تحديد اآلمر بالتحويل االلكتروني ،وذكر اسمو ورقم حسابو ،باإلضافة إلى اسم المستفيد

من العممية ،وذلك ألن المجرمون الذين يستغمون التحويل االلكتروني في عمميات تبييض األموال

إنما يستغمونو ألنو ال يتم تحديد اسم الزبون صاحب عممية التحويل ،مما يسيل عممية التبييض

لعدم امكانية تتبعيا.

ولذلك تؤكد الخطوط التوجييية المذكورة أعبله ،أنو ال يرخص لممؤسسات المالية العاممة في

الجزائر ،وسواء بالنسبة لمتحويل االلكتروني الوطني أو التحويل االلكتروني العابر لؤلوطان ،أن

تنفذ أوامر التحويل االلكتروني التي ال تحتوي عمى المعمومات المتعمقة باآلمر بالعممية أو بالمستفيد
منيا ،بالطريقة التي تم توضيحيا أعبله.

الفرع الثالث
رقابة مشددة عمى البنوك المراسمة
تمتزم البنوك عند تعامميا مع البنوك المراسمة أن تتخذ إجراءات خاصة ،لم تتخذىا من قبل

(ثانيا) ،غير أنو ينبغي التعرف عمى مفيوم البنوك المراسمة (أوال) ،وذلك قبل توضيح ىذه
اإلجراءات.
أوال :تعريف البنوك المراسمة
ال يوجد تعريف محدد لمبنك المراسل ،غير أنو يمكن تعريفو من خبلل العمميات التي يقوم
بيا .ولذلك يعرف البنك المراسل ،بأنو ذلك البنك األجنبي الذي يتعامل معو بنك محمي لتقديم
خدمات مختمفة لصالح زبائنو ،في الدولة األجنبية ،كخدمات تحويل األموال .2وبالتالي ،تتمثل
1

_ Banque d’Algérie, Lignes directrices relatives aux virements électroniques, op. cit., p 04.
_ The Wolfsberg Group, “Principes anti-blanchiment pour les banques correspondantes”, p 01.
Available on website: www.wolfsberg-principles.com/pdf/french/correspondent.french.pdf
2
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الميمة األساسية لمبنك المراسل األجنبي في توفير الخدمات المصرفية لمصمحة زبائن البنوك

المحمية في دولة أخرى .ويتم ذلك في إطار االتفاق الذي يبرم مع البنك األجنبي.1

وعميو ،يتم المجوء إلى المراسمة البنكية في الحالة التي يريد بنكا محميا توفير خدمات بنكية
بالعممة األجنبية لزبائنو ،كخدمات الدفع بالعممة األجنبية ،أو العممة الصعبة ،ففي حالة كيذه ،يقوم
البنك المحمي بفتح حساب لدى بنك آخرك في دولة أخرى ،فيكون ىذا البنك األجنبي ىو البنك

المراسل لمبنك المحمي في تمك الدولة األجنبية.

ثانيا :إجراءات الرقابة المشددة عمى البنوك المراسمة
يعتبر البنك المراسل حمقة ميمة في عمميات التحويل االلكتروني لؤلموال فيما بين

الحسابات البنكية ،خصوصا وأن نظام التحويبلت االلكترونية قد تتم بتدخل أكثر من بنك مراسل

لذلك ال يكون في مقدور ىذه البنوك المراسمة التي تم المجوء إلييا في سمسمة عمميات التحويل
االلكتروني لؤلموال ،التحري والتعرف عمى موضوع العمميات ،2وىذا نظ ار لمسرعة الفائقة التي تتم
بيا عمميات التحويل البرقي.3

وبالتالي ،والى جانب التزام البنوك والمؤسسات المالية بمراقبة الحسابات ،واجراء رقابة
صارمة في حالة اكتشاف وجود عمميات ذات طابع غير اعتيادي ،كان ال بد من اتخاذ إجراءات

رقابة صارمة عمى البنوك المراسمة ،وذلك بالرغم من صعوبة ىذه العممية ،فيذه البنوك المراسمة
التي تشترك في التحويبلت االلكترونية ىي بنوك واقعة في أقاليم ودول مختمفة .ىذا من جية.

ومن جية أخرى ،يزداد األمر تعقيدا إذا لم يكن البنك المراسل عضوا في إحدى شبكات

التحويل االلكتروني ،فيضطر ىذا البنك إلى االستعانة ببنك آخر مراسل عضو في إحدى ىذه
الشبكات ،وفي ىذه الحالة يزداد عدد البنوك المراسمة والتي يتوجب التحري عمييا كميا.
كانت التوصيات األربعون الصادرة عن مجموعة العمل المالي لسنة  8108أول نص
يتعرض لموضوع العبلقات مع البنوك المراسمة ،وذلك بالنص عمى مجموعة من التدابير التي
يتوجب عمى البنوك اتخاذىا وبحذافيرىا عند التعامل فيما يتعمق بعبلقات المراسمة البنكية العابرة

لمحدود ،والعبلقات األخرى المشابية.

_ ROUTIER Richard, Obligations et responsabilités du banquier, op, cit., p 517.

 _2محمدين جبلل وفاء ،المرجع السابق ،ص .28

 _3لعوارم وىيبة" ، ،دور وسائل الدفع االلكترونية في تبييض األموال" ،المرجع السابق ،ص .204
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ففي إطار ىذا النوع من العبلقات ،وباإلضافة إلى إجراءات اليقظة العادية التي تتخذىا في

مواجية الزبائن ،يجب إلزام المؤسسات المالية بما يمي:

 تجميع ما يكفي من المعمومات حول المؤسسة المراسمة ،حتى تتمكن من فيم طبيعةنشاطاتيا فيما كامبل ،وت ِّقيم ،عمى أساس المعمومات المتوفرة ،سمعتيا ونوعية الرقابة
التي تخضع ليا ،وىذا األمر من شأنو أن يؤدي إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت ىذه
المؤسسة المراسمة محل تحقيق من طرف سمطة رقابة في مجال تبييض األموال أو تمويل

اإلرىاب.

 تقييم إجراءات الرقابة التي تم إج ارءىا عمى ىذه المؤسسة المراسمة ،في مجال تبييضاألموال وتمويل اإلرىاب.
 الحصول عمى ترخيص من السمطة العميا قبل إقامة عبلقة مراسمة مصرفية جديدة. أن يتم فيم مسؤوليات كل مؤسسة بشكل واضح. فيما يتعمق بحسابات العبور ،يجب أن تتأكد المؤسسة المالية بأن البنك المراسل قد طبقتدابير اليقظة عمى الزبائن الذين يتمكنون من الوصول إلى حسابات البنك المراسل ،وقادر
عمى توفير المعمومات ذات الصمة ،والمتعمقة بيا ،وذلك بناء عمى طمب البنك المراسل.1

بالتدقيق فيما جاء في ىذه التوصية الصادرة عن مجموعة العمل المالي ،فإنيا تتضمن

العبارة التالية "يجب إلزام المؤسسات المالية" .2فالمقصود من ىذه العبارة ىو أن تصدر نصوص

قانونية في الدولة المعنية تمزم البنوك باتخاذ ىذا النوع من اإلجراءات الرقابية في شأن البنوك
المراسمة ،غير أنو ال يوجد أي نص قانوني من ىذا القبيل في قانون الوقاية من تبييض األموال

وتمويل اإلرىاب ،ال في النص األصمي الصادر سنة ; ،811وال في التعديل الصادر سنة .8108

_ Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération, 13ème recommandation du GAFI, op. cit., p 17.
2
_ Les institutions financières devraient être obligées.
1
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بل جاء النص عمى مثل ىذه اإلجراءات في النظام المتعمق بالوقاية من تبييض األموال

وتمويل اإلرىاب الصادر سنة  ،18108أين جاء ذكر توضيح ىذه االلتزامات في الباب الثالث من

النظام الذي جاء بعنوان "المصارف المراسمة" .حيث ألزم ىذا النظام البنوك والمؤسسات المالية

والمصالح المالية لبريد الجزائر وان تطمب األمر ذلك ،أن تجمع معمومات كافية حول مراسمييا
المصرفيين ،تسمح بمعرفة طبيعة نشاطيم وسمعتيم .باإلضافة إلى ضرورة أن تتم عبلقات الجية

الم ارسمة مع المؤسسات المصرفية األجنبية حسب تقدير المديرية العامة.2

وبالتالي ينبغي عمى البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل مع البنوك المراسمة في عمميات
التحويل االلكتروني لؤلموال أن تتأكد من الوجود المادي والفعمي لمبنوك المراسمة التي تقوم بالوفاء

بالخدمات البنكية لمزبائن خارج نطاق الدولة ،كخدمات التحويل البرقية والشيكات والخطابات
واالعتمادات ،باإلضافة إلى التزام البنك المراسل بمتطمبات مكافحة عمميات تبييض األموال.3

كما يشترط إلقامة عبلقة مراسمة مع المؤسسات المالية األجنبية ،أن تتوفر مجموعة من

الشروط 4وىي كالتالي:

يتمثل الشرط األول في أنو ينبغي عمى البنوك المراسمة أن تقدم حسابات مصدقة.
إن المبلحظ عمى ىذا الشرط األول ،ىو أن المنظم البنكي حين نص عميو في صمب المادة

? 1من النظام المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب لسنة  ،8108أورد العبارة
التالية" :أن إغالق حساباتيم مصدق" .فالمبلحظ أن ىذه العبارة غير واضحة ،فما المقصود بأنو
يجب عمى البنوك المراسمة أن يكون إغبلق حساباتيا مصدقا؟ وما الحاجة إلى حساب مغمق

أصبل ،في الوقت الذي يشترط فيو إلقامة عبلقة التعامل مع البنوك المراسمة أن تقدم حسابات

 _1وقد سبقو إلى ذلك ،النظام رقم  05 -05الممغى ،حين نص في المادة  09منو عمى أنو" :يجب عمى البنوك
والمؤسسات المالية ،الوسيطة المعتمدة ،أن تجمع معمومات كافية حول البنوك المراسمة .يجب عمى الوسيط المعتمد إقامة

عبلقات مراسل مع المؤسسات المصرفية األجنبية بشرط:
-

أن تتوفر عمى حسابات مصدقة.

-

أن تخضع لمراقبة السمطات المختصة.

-

وأن تتعاون في إطار نظام وطني لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرىاب.

يجب تحيين اتفاقيات الحسابات المراسمة لدمج االلتزامات المنصوص عمييا أعبله"

 _2المادة  09من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.

 _3وراق إسماعيل فتح الرحمن حامد ،عمر آمنة محمد ،المرجع السابق ،ص .09
 _4المادة  01 /09من النظام رقم  ،03 – 12المرجع السابق.
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مفتوحة لدى البنوك المحمية لتتمكن ىذه األخيرة ومن خبلل ىذه الحسابات المفتوحة ،من الحصول
عمى خدمات الدفع بالعمبلت األجنبية أو بالعمبلت الصعبة؟

في حين ،وبالعودة إلى نص المادة  01 /09من النظام رقم  ،03 -12المذكور في نسختو

الفرنسية ،تتوضح الفكرة ،كون المنظم البنكي نص عمى ما يمي:

« …les relations de correspondant avec des établissements bancaires
étrangers doivent être établies….à la condition :
- Que la reddition1 de leurs comptes soit certifiée…»2.

إن الترجمة الصحيحة لمعبارة الواردة في نص المادة المذكور بالمغة الفرنسية ىو أنو يجب
أن يكون الحساب مصدقا ،وىذا معناه أن حساب العميل المراسل الذي يقدمو الستغبللو في
عمميات تحويل األموال ،يجب أن يكون مصدقا ،وليس أن يتم التصديق عمى غمق الحساب.

والغريب أن صياغة ىذا الشرط في ظل النظام المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل

اإلرىاب لسنة  2005الممغى ،كانت كالتالي:

"يجب عمى الوسيط المعتمد....

 -أن تتوفر عمى حسابات مصدقة".3

مما يعني أن المشرط المقصود ،ىو أن تكون الحسابات مصدقة.

والمبلحظة ذاتيا تقدم بشأن الفقرة ذاتيا من النص ذاتو في صيغتيا الفرنسية ،والتي لم

تتغير صياغتيا ،مما يؤدي إلى التساؤل عن سبب تغيير الصياغة ،طالما أن الفكرة ال تزال قائمة

ولم تتغير.4

أما بالنسبة لمشرط الثاني ،فيتمثل في أنو يجب تكون ىذه المؤسسات المصرفية المراسمة

خاضعة لرقابة سمطاتيا المختصة .كما يشترط كذلك أن تتعاون في إطار جياز وطني لمكافحة
تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،5باإلضافة إلى ضرورة أن تمتنع البنوك والمؤسسات المالية

والمصالح المالية لبريد الجزائر عن إقامة عبلقات أعمال مع بنوك وىمية.

_ Reddition de compte : opération consistant de la part d’un mandataire, d’un administrateur du
patrimoine d’autrui, d’un comptable à présenter à l’amiable ou en justice son compte de gestion
(sommes dépensées, sommes encaissées, indemnités, etc.), afin que celui-ci soit vérifié, réglé et arrêté.
CORNU Gérard, op, cit., p 860.
2
_ Article 09/01 du règlement 12- 03, op, cit.,
1

 _3المادة  01 /09من النظام رقم  ،05 -05الممغى ،المرجع السابق.

4

_ Article 09/01 du règlement n° 05- 05, du 15 décembre 2005, relatif à la prévention et à la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, journal officiel de la république
algérienne n°26, du 23 avril 2006. (Abrogé).

 _5وىو ما نصت عميو المادة  02 /29ب من النظام رقم  ،08 -11المرجع السابق.
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وتجدر اإلشارة إلى أنو قد تمت اإلشارة إلى مثل ىذا الشرط األخير ،والمتعمق بعدم إقامة

عبلقات أعمال مع بنوك وىمية ،في قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو ،1فبموجب المادة ?; منو

وباإلضافة إلى حظر إنشاء بنوك ليس ليا حضور مادي ،فقد نص عمى أنو ال يرخص لمبنوك

والمؤسسات المالية المنشأة في الجزائر ،بإقامة عبلقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح باستخدام
حساباتيا من طرف بنوك ليس ليا حضور مادي .واليدف من ىذا الحظر ،ىو منع تحويل

عائدات الفساد ،من الجزائر ،باإلضافة إلى كشفيا ،ألنو بمنع تحويميا إلى الخارج من خبلل ىذه
البنوك الوىمية ،فإنو من الممكن كشفيا ،وبالتالي كشف كل من تورط في جرائم الفساد ،مع
إمكانية كشف محاوالت تبييضيا إذا تم استغبلل القنوات المالية والبنكية في عمميات تبييض
األموال ،وىو الوضع المتوقع حدوثو في الغالب.
المطمب الثاني
النتائج المترتبة عمى متابعة العمميات
يترتب عمى مراقبة ومتابعة العمميات ،التزم البنك أو المؤسسة المالية المعنية باتخاذ تدابير

واجراءات أخرى مكممة لمتدابير واإلجراءات التي تتخذىا في سبيل الوقاية ومكافحة تبييض األموال

حيث تقوم بإعداد التقارير (الفرع األول) ،كما تمتزم باالستعبلم عن مصدر األموال ووجيتيا (الفرع

الثاني).

الفرع األول
االلتزام بإعداد التقارير
تعتبر التقارير وسيمة ميمة لتفعيل الرقابة عمى العمميات وعمى حركة األموال ،والتي من

شأنيا أن تساعد عمى الوقاية من جريمة تبييض األموال ومكافحتيا ،وتختمف ىذه التقارير من
حيث طبيعتيا ،حيث تنقسم إلى نوعين ،ىما التقارير الدورية (أوال) ،والتقارير السرية (ثانيا).
أوال :التقارير الدورية.
التقارير الدورية ىي تمك التقارير التي تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعدادىا في إطار
ممارسة نشاطاتيا المعتادة ،غير أن اإلعداد المنتظم ليذا النوع من التقارير ،وبكل أنواعيا يمكن أن

يكون لو دور فعال في الكشف عن الحاالت التي يشتبو أنيا متورطة في جريمة تبييض األموال

2

 _1قانون رقم  ، 01 -06يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،14الصادر في
 08مارس .2006

 _2وراق اسماعيل فتح الرحمن حامد ،عمر آمنة محمد ،المرجع السابق ،ص .09
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وذلك من خبلل تحميميا واستخبلص النتائج منيا ،باإلضافة إلى مساىمتيا في قراءة التغيرات
الواقعة عمى العمميات بين تقرير وآخر.
لذلك ،فإن التقارير المتعمقة بيوية الزبائن والعمميات المصرفية التي يقومون بإجرائيا ،تساىم

في حال قراءتيا المتفحصة والتحميمية ،في الكشف عن العمميات المشبوىة أو عمى األقل ،في

تحديد الجانب الذي يحتاج إلى استعبلم وفحص أكثر من غيره ،ألنو إذا كشفت ىذه التقارير
الدورية عن وجود شبية تخص بعض العمميات ،فإنو سيتم إخضاعيا لرقابة صارمة ،من خبلل

المطالبة بمعمومات مفصمة عن مصدر األموال وىوية المستفيد منيا.
وتجدر اإلشارة إلى أنو توجد عدة أنواع 1من التقارير الدورية التي تمتزم البنوك بإعدادىا
فمنيا ما يتعمق بحركة وأرصدة الحسابات ( ،)0ومنيا ما يتعمق بالحواالت ( ،)8ومنيا ما يتعمق

بحركة وأرصدة المراسمين ( ،)9ومنيا ما يتعمق بالعمميات الكبيرة ( ،):ومنيا ما ىو متعمق بالذات

المبالغ الصغيرة (;).

 -1تقارير حركة وأرصدة الحسابات
تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد تقارير خاصة بحركة وأرصدة الحسابات ،حيث يتم

تدوين حركات كل حساب بالتفصيل خبلل فترة زمنية محددة (شير أو كل ثبلثة أشير) سواء كانت
إيداعاً أو سحباً نقدياً أو عمميات عمى الشيكات ،كما تتضمن توضيحا ألرصدة الحسابات في نياية
الشير ومعدل الرصيد خبللو وعدد العمميات المنفذة ،وبالتالي يسيل التعرف عمى أي نشاط غير

طبيعي في ىذه الحسابات .

 -2تقارير الحواالت
تتعمق تقارير الحواالت بجميع أنواع الحواالت سواء أكانت حواالت صادر أو حواالت واردة

من والى المؤسسة المالية المعنية ،وتوضح ىذه التقارير مبمغ كل حوالة ،والعممة المستخدمة

وطريقة دفعيا ،سواء أتم الدفع نقدا أو بواسطة شيك ،ولكل زبون عمى حدة .كما يجب تقديم تقارير
بشأن كل التحويبلت التي تصدر إلى الدول األجنبية أو التي ترد منيا ،سواء أتعمق األمر بأموال

أو بأوراق مالية ،بح يث يجب أن يشتمل التقرير وباإلضافة إلى بيان طبيعة التحويل ومبمغو ،أسماء

وعناوين المرسل والمستمم.

 _1سركار ظاىر عمر ،األموال المشبوىة ودور البنك المركزي ،ص .ص  ،13 -12متاح عمى:
www.nazaha.iq/search-web/eqtsade/5.doc
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ويتمثل اليدف من اشتراط إعداد مثل ىذه التقارير المتعمقة بالتحويبلت المالية الدولية ،في
معرفة ما يتم خروجو ودخولو من أموال ،ألن من شأن ىذه التحويبلت أن تؤثر إما سمبا أو إيجابا
في االقتصاد الوطني ،كما ييدف كذلك إلى محاولة فرض نوع من الرقابة عمى مصادر األموال

المحولة ،ومعرفة ما إذا كانت مشروعة أم غير مشروعة.1
 -3تقارير حركة وأرصدة حسابات المراسمين

إلى جانب الزام البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر بجمع معمومات

كافية حول مراسمييا المصرفيين ،بيدف التعرف عمى طبيعة نشاطيم وسمعتيم ،يتم إعداد تقارير

حول حركة وأرصدة حسابات ىؤالء المراسمين ،ويشتمل ىذا النوع من التقارير جميع التحويبلت

البرقية المنفذة بواسطة التمكس أو نظام السويفت ،وأية وسيمة أخرى ،ويتضمن المبمغ المحول
والعممة والبنك المراسل واسم المستفيد ،كما يوضح عدد وحجم التعامل مع كل بنك مراسل ،ويبين
أية تغيرات أخرى في حالة حدوثيا.
 -4تقارير العمميات الكبيرة
تتعمق تقارير العمميات الكبيرة بالعمميات التي تتجاوز مبمغا معينا ،وألن ىذا النوع من

العمميات يستوجب عناية وتدقيقا أكثر مقارنة مع عمميات ذات مبالغ أقل ،فإن من شأن ىذه
التقارير التي تعد أن تساعد عمى معرفة الحسابات التي تجرى فييا مثل ىذه العمميات ،وبالتالي

معرفة مصدر ىذه المبالغ الكبيرة.

 -5تقارير العمميات ذات المبالغ الصغيرة
تتعمق ىذه التقارير بالعمميات ذات المبالغ الصغيرة ،وىي تساعد عمى معرفة المبالغ الكبيرة
التي تم تكوينيا عن طريق تجميع مبالغ صغيرة ،كما تساعد عمى معرفة الزبائن الذين يحولون
مبالغ كبيرة عن طريق تجزئتيا إلى مبالغ صغيرة ،تيربا من آثار الشبية.
ثانيا :التقارير السرية
تمتزم الييئات الخاضعة بإعداد التقارير السرية من حيث المبدأ ( ،)0غير أنو يمكن كذلك

لمجنة المصرفية أن تعد مثل ىذه التقارير في إطار الرقابة الخارجية التي تمارسيا عمى البنوك

والمؤسسات المالية (.)8

 _1قشقوش ىدى حامد" ،المرجع السابق ،ص .ص .82 -81
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 -1إعداد التقارير السرية من طرف البنوك والمؤسسات المالية
إذا تمت عممية ما في ظروف من التعقيد ،أو كانت غير عادية ،أو غير مبررة ،أو يبدو

أنيا ال تستند إلى مبرر اقتصادي ،أو ال تستند إلى محل مشروع ،أو كان مبمغ العممية يفوق حدا
معينا يتم تعيينو عن طريق التنظيم ،وىو الحد المذكور بموجب المرسوم التنفيذي رقم ;0;9 -0

فإنو يتعين عمى الييئات الخاضعة أن تحرر تقري ار سريا حول ىذه العممية ،وتحفظو.1

إن وصف ىذا النوع من التقارير التي تصدر بشأن العمميات التي توصف باألوصاف

المذكورة أعبله بأنيا سرية ،شيء منطقي ،مادام أن اليدف منيا ىو الوقاية من تبييض األموال

ومكافحتيا ،وتكون ىذه التقارير سرية خصوصا في مواجية الزبون المعني بالعممية المشبوىة أو
غير االعتيادية ،إذ أن اإلخبلل بالسرية المطموبة في ىذه الحالة يؤدي بالمشتبو بو إلى اتخاذ كل

االحتياطات التي تجنبو المساءلة الجنائية ،لذلك ال يجوز لمموظف أن يمفت نظر الزبون المعني
بأي شكل من األشكال بأنو تم اكتشاف شبية تبيض لؤلموال.
وفي إحصائية قامت بيا مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط ،فقد بمغ عدد

التقارير السرية التي تم إعدادىا بين سنتي  8109و; ،810في الجزائر 9< ،تقري ار.2
 -2إعداد التقارير السرية من طرف المجنة المصرفية

باعتبار المجنة المصرفية مكمفة بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية لمتشريعات

واألنظمة المتعمقة بالنشاط المصرفي ،فإنيا تتخذ أسموب الرقابة عمى الوثائق أو الرقابة في عين

المكان بإجراء زيارات ميدانية لمقرات البنوك والمؤسسات المالية ،وسيمة لتحقيق ذلك ،وفي ىذه
الحالة ،وبمجرد اكتشاف مفتشو بنك الجزائر المفوضون من طرف المجنة المصرفية بإجراء الرقابة

بأنو ىناك عمميات غير اعتيادية أو غير مبررة أو ال تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل غير

مشروع ،فإنيم يتكفمون بإعداد تقارير سرية ،يتم إرساليا مباشرة إلى خمية معالجة االستعبلم

المالي.3

 _1المادة  10من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق .وكذا المادة  04 /10من النظام رقم 03 -12
المرجع السابق.

 _2مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إقريقيا ،تقرير التقييم المتبادل :تقرير المتابعة السابع لمجزائر حول
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب 27 ،أفريل  ،2016ص  .17متاح عمىwww.menafatf.org :

 _3المادة  11من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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فاألصل أن الجية المكمفة بإعداد ىذه التقارير السرية ىي البنوك والمؤسسات المالية بحد
ذاتيا ،غير أنو إذا لم تقم بإعدادىا ،فإن العمميات ذات األوصاف المذكورة أعبله لن تفمت من
المراقبة ،كون أن المجنة المصرفية ،وعن طريق مفوضييا ،ستتكفل بإنجاز مثل ىذه الميمة.

ولذلك ،يتوجب عمى المجنة المصرفية أن تتحرى مسبقا وتتحقق من وجود ىذه التقارير

السرية أثناء قياميا بالرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية ،1ولذلك الزم المشرع البنوك

والمؤسسات المالية باالحتفاظ بيذه التقارير بعد إعدادىا ،2فإذا لم يتم إعدادىا ،وتبين لمجنة
المصرفية أن ىناك عمميات مشبوىة ،تسارع إلى إعداد تقارير سرية بالطريقة المشار إلييا.
ويبلحظ أنو نظ ار ألىمية ىذه التقارير في مكافحة تبييض األموال ،كان المشرع حريصا

عمى التأكيد عمى إعدادىا ،بداية من البنوك والمؤسسات المالية ،التي تعتبر الجية الممزمة األولى

بإجراء الرقابة عمى العمميات التي يجرييا الزبائن واعداد التقارير السرية بشأنيا في حالة إجراء
عمميات في الظروف التي تنبئ بوجود شبية تبييض لؤلموال ،بل والزم المجنة المصرفية بإعدادىا

في الحالة العكسية كما تم التوضيح أعبله.

الفرع الثاني
االلتزام باالستعالم عن مصدر األموال ووجيتيا
في الحالة التي يكتشف البنك أو المؤسسة المالية أن العممية تتم في ظروف معقدة غير

عادية أو غير مبررة أو تبدو أنيا ال تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل غير مشروع ،أو في

الحاالت التي يفوق مبمغ العممية الحد الذي تم تحديده بموجب التنظيم ،3تتعدى إجراءات االستعبلم
في إطار التزام الييئات الخاضعة لواجب اليقظة ،االستعبلم عن ىوية الزبائن الجدد ،فعمى أساس
الرقابة التي تمارسيا البنوك والمؤسسات المالية عمى الحسابات ،تمتزم باالستعبلم عن مصدر

األموال (أوال) وعن وجيتيا (ثانيا) وحتى عن محل العممية وعن ىوية القائمين بالعممية ،في حالة

اكتشاف وجود شبية تبييض لؤلموال .4وتجدر اإلشارة إلى أن المعمومات التي تحصل عنيا ،سواء
أكانت متعمقة بمصدر األموال ،أو كانت متعمقة بوجية األموال ،فإن ليا مصادر معينة (ثالثا).

 _1المادة  02 /25من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.

 _2المادة  02 /10من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 _3المادة  10من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع نفسو.
 _4المادة  02 /29ه من النظام رقم  ،08 -11المرجع السابق.
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أوال :االستعالم عن مصدر األموال
يعتبر االستعبلم عن األموال وعن مصدرىا غير المشروع من الخطوات الميمة التي

يتوجب عمى البنكي اتخاذىا بمجرد وجود شبية تبييض األموال ،1ويتم االستعبلم عن مصدر
األموال لمعرفة ما إذا كانت متأتية من ارتكاب جريمة ما ( ،)0وتم الحصول من وراء ارتكابيا عمى

أموال ،مما يجعل المجرم في الحاجة إلى تبييضيا لفصميا من مصدرىا اإلجرامي ،عمى أن ليذه
األموال محل االستعبلم مفيوم محدد البد من توضيحو (.)8
 -1الجرائم مصدر األموال غير المشروعة
يقصد بمصدر األموال غير المشروعة ،مختمف األفعال والتصرفات التي تمارس ،والطرق

واألساليب التي تتبع ،بيدف الحصول عمى األموال الطائمة ،وألن كل ىذه الممارسات تعتبر في
نظر القانون جرائم يعاقب كل من ارتكبيا ،فإن األموال المتحصل عمييا من وراء ارتكاب مثل ىذه

األفعال تعتبر أمواال غير مشروعة ،وىو السبب الذي من أجمو يرتكب المجرمون جريمة أخرى ىي
جريمة تبييض األموال ،بيدف التخمص من الصفة غير المشروعة التي تتصف بيا ىذه األموال.
تعتبر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية

2

أول نص يشير إلى عمميات تبييض األموال حيث جاء في نص المادة الثالثة منيا ما يمي:

" -1يتخذ كل طرف ما يمزم من تدابير لتجريم األفعال التالية في إطار قانونو الداخمي،في

حال ارتكابيا عمدا:

(ب) " "1تحويل األموال أو نقميا مع العمم بأنيا مستمدة من أية جريمة أو جرائم

منصوص عمييا في الفقرة الفرعية (أ) من ىذه الفقرة ،أو من فعل من أفعال االشتراك في مثل

ىذه الجريمة أو الجرائم ،بيدف إخفاء أو تمويو المصدر غير المشروع لألموال أو قصد مساعدة

أي شخص متورط في ارتكاب مثل ىذه الجريمة أو الجرائم عمى اإلفالت من العواقب القانونية

ألفعالو،

" "2إخفاء أو تمويو حقيقة األموال ،أو مصدرىا أو مكانيا ،أو طريقة التصرف فييا

أو حركتيا أو الحقوق المتعمقة بيا ،أو ممكيتيا ،مع العمم بأنيا مستمدة من جريمة أو جرائم
منصوص عمييا في الفقرة الفرعية (أ) من ىذه الفقرة ،أو مستمدة من فعل من أفعال االشتراك

في مثل ىذه الجريمة أو الجرائم.

 _1غصوب جميل ،المرجع السابق ،ص .398

 _2اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية ،المرجع السابق.
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(ج)....
" "1اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال مع العمم ،وقت تسمميا ،بأنيا مستمدة

من جريمة أو جرائم منصوص عمييا في الفقرة الفرعية (أ) من ىذه الفقرة أو مستمدة من فعل
من أفعال االشتراك في مثل ىذه الجريمة أو الجرائم"...

يبلحظ أن النص المذكور أعبله كان أول نص يدعو إلى تجريم عمميات تبييض األموال

المتأتية من أية جريمة من الجرائم المذكورة في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الرئيسية (أ) ،والتي تنص

في فقراتيا الفرعية الخمسة عمى كل أنواع األفعال التي تشكل جرائم االتجار غير مشروع في

المخدرات والمؤثرات العقمية ،سواء من حيث إنتاجيا أو حيازتيا أو التعامل بيا كبيعيا أو عرضيا

لمبيع أو شرائيا ،غير أن ىذا التجريم لم يكن إال بصورة غير مباشرة ،ألن ىذا النص لم يأت عمى
ذكر مصطمح تبييض األموال بشكل صريح ومباشر.
ويكمن سبب ربط جريمة تبييض األموال بجرائم االتجار غير المشروع في المخدرات ،ىو

أن المخدرات كانت تشكل أخطر الجرائم آنذاك .وبالتالي انحصر مفيوم األموال غير المشروعة
والتي تعتبر مصد ار لجريمة تبييض األموال في األموال الناتجة عن جرائم االتجار بالمخدرات.

وتجدر اإلشارة إلى أنو لم يعد مصدر األموال غير المشروعة ينحصر في جريمة االتجار

في المخدرات ،بل أصبحت األموال التي يتم تبييضيا ذات مصادر متنوعة ،فالميم أن يتم
الحصول عمييا نتيجة ارتكاب أية جريمة ،وقد كانت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

المنظمة صريحة في ذلك بنصيا في المادة الثانية منيا عمى أنو:

"يقصد بتعبير عائدات إجرامية أي ممتمكات تتأتى أو يُتحصل عمييا ،بشكل مباشر أو
غير مباشر من ارتكاب جرم".
وبيذا لم تعد األفعال اإلجرامية التي تذر بالمال القذر عمى مرتكبييا محدودة ،ولم تعد
تتوقف فقط عمى جريمة االتجار بالمخدرات ،ولذلك جاء التعريف المقدم لمجريمة األصمية في قانون

الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب عاما ،حتى يمكن أن يستوعب كافة األعمال اإلجرامية
التي يمكن أن تكون سببا في حصول مرتكبييا عمى المال ،حيث اعتبر المشرع الجريمة األصمية

كل جريمة ،وحتى ولو ارتكبت في الخارج ،تسمح لمرتكبييا بالحصول عمى األموال.1

 _1المادة  04من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم "جريمة أصمية :أي جريمة ،حتى ولو ارتكبت بالخارج ،سمحت
لمرتكبييا بالحصول عمى األموال حسب ما ينص عميو ىذا القانون" ،المرجع السابق.
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وما يؤكد ىذا األمر ىو ما ورد في المادة  81من قانون المتعمق بالوقاية من تبييض الموال
وتمويل اإلرىاب ،حيث كانت تنص قبل تعديميا سنة  8108عمى ما يمي:

"دون اإلخالل بأحكام المادة  32من قانون اإلجراءات الجزائية ،يتعين عمى كل

األشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة  11أعاله ،إبالغ الييئة المتخصصة بكل

عممية تتعمق بأموال يشتبو أنيا متحصل من جناية أو جنحة ال سيما الجريمة المنظمة أو

المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقمية".......
يمي:

أما بعد تعديل صياغة نص المادة المذكورة أعبله سنة  8108فأصبحت صياغتيا كما

"دون اإلخالل بأحكام المادة  32من قانون اإلجراءات الجزائية ،يتعين عمى الخاضعين،

إبالغ الييئة المتخصصة بكل عممية تتعمق بأموال يشتبو أنيا متحصل عمييا من جريمة"....

فالمبلحظ أن المشرع ىذه المرة قد ترك األمر مطمق بشأن مصدر األموال ،فنص عمى أنيا

متحصل عمييا من جريمة ،ميما كانت ،وبيذا لم يعد يربط المصدر اإلج ارمي لؤلموال بنوع محدد
من الجرائم كما فعل قبل تعديل النص ،حيث كان المصدر الجرمي لؤلموال مرتبطا بجناية أو
جنحة ،خاصة الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقمية ،وذلك ألن الجرائم التي
ترتكب بيدف تحصيل األموال الطائمة متنوعة وال حصر ليا ،وتعرف تطو ار مستمرا.

غير أنو البد من التنويو إلى أنو حتى مع ذكر بعض أنواع الجرائم في المادة  81قبل

تعديميا ،إنما جاء عمى سبيل ذكر ال الحصر ،والدليل عمى ذلك وجود عبارة "السيما" ،عمى أساس
أن تمك الجرائم المذكورة تعد أىم الجرائم المرتكبة والتي من شأنيا أن تذر باألموال الطائمة عمى

مرتكبييا ،والذين يحتاجون إلى تبييضيا.

عمى أن ىذا التخمي من المشرع عن تحديد نوع محدد من الجرائم ،ولو عمى سبيل الذكر

إنما جاء تماشيا مع مفيوم الجريمة األصمية التي أشار إليو في المادة  1:من القانون رقم ;-1

 10المعدل والمتمم ،والذي تعرف من خبللو عمى أنيا أية جريمة ،حتى ولو ارتكبت بالخارج
سمحت لمرتكبييا بالحصول عمى األموال .ىذا من جية.

ومن جية أخرى ،كان ىذا التعديل نتيجة التقرير الصادر عن مجموعة العمل المالي لسنة

 ،18101والذي قيم فيو الخبراء مدى التزام الجزائر بالتوصيات األربعين ،حيث تم تقييم مدى
 -1مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،تقرير التقييم المشترك حول مكافحة غسيل األموال وتمويل
اإلرىاب ،المرجع السابق ،ص .85
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الباب ا لثاني

االلتزام بالتوصية الثالثة عشر والمتعمقة بواجب اإلخطار بالشبية "بممتزم جزئيا" ،وذلك عمى أساس

عدم كفاية نطاق الجرائم األصمية لجريمة تبييض األموال ،بموجب نص المادة  81من القانون رقم

; 10 -1قبل تعديميا سنة  ،8108لذلك تم تعديل النص ،بعدم تحديد نوع محدد من الجرائم التي
تعتبر جرائم أصمية لجريمة تبييض األموال ،وترك المجال مفتوحا حتى يمكن استيعاب كل أشكال

الجرائم التي يمكن أن تكون مصد ار لؤلموال غير المشروعة.
يمي:

وعميو ،فإنو من أىم المصادر المتعارف عمييا وفقا لبلتفاقيات الدولية يمكن اإلشارة إلى ما
 الجرائم المتعمقة بالمخدرات ،سواء بزراعتيا أو بتحويميا أو بتجارتيا. االتجار غير المشروع باألسمحة. اإلتجار بالبشر. تمويل أو المساىمة في تمويل اإلرىاب.-

جريمة تزوير العممة ،وبطاقات االعتماد أو بطاقات الدفع ،أو تزوير الوثائق

الرسمية أو تزوير األوراق التجارية.1
 جريمة التيرب الضريبي. الجرائم البيئية.-

مختمف أنواع الجرائم الواقعة عمى المال ،ناىيك عن جرائم الفساد السياسي والفساد

اإلداري كالرشوة.2

 -2مفيوم األموال محل االستعالم عن مصدرىا.
جاء مفيوم األموال في صمب المادة  1:من قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل

اإلرىاب ،وقد كانت تنص قبل تعديميا عمى ما يمي:
"يقصد في مفيوم ىذا القانون بما يأتي:

1

_ MORCOS Paul Georges, Le secret bancaire face à ses défis : Liban, France, Suisse, Luxembourg et
Moyen-Orient : terrorisme, blanchiment, corruption, criminalité, fiscalité, transparence, technologie
bancaire, concurrence, évasion de capitaux, confiance, vie privée, prospérité, souveraineté, Bruylant,
Bruxelles, 2008, p 385.

 _2وراق اسماعيل فتح الرحمن حامد ،عمر آمنة محمد ،المرجع السابق ،ص .08
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 "األموال" :أي نوع من األموال المادية أو غير المادية ،السيما المنقولة أو غير المنقولةالتي يحصل عمييا بأية وسيمة كانت ،والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكميا ،بما

في ذلك الشكل االلكتروني أو الرقمي ،والتي تدل عمى ممكية تمك األموال أو مصمحة

فييا ،بما في ذلك االئتمانات المصرفية ،وشيكات السفر والشيكات المصرفية والحواالت

واألسيم واألوراق المالية والسندات والكمبياالت وخطابات االعتماد".

أما بعد تعديل ىذا النص سنة  8108بموجب األمر رقم  ،18 -08فأصبح نص المادة
 1:من القانون المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما كما يمي:

"يقصد في مفيوم ىذا القانون بما يأتي:
 "األموال" :أي نوع من الممتمكات أو األموال ،المادية أو غير المادية ،السيما المنقولة أوغير المنقولة التي يحصل عمييا بأي وسيمة كانت مباشرة أو غير مباشرة ،والوثائق أو

السندات القانونية أيا كان شكميا ،بما في ذلك الشكل اال لكتروني أو الرقمي ،والتي تدل
عمى ممكية تمك األموال أو مصمحة فييا ،بما في ذلك عمى الخصوص االئتمانات

المصرفية ،والشيكات وشيكات السفر والحواالت واألسيم واألوراق المالية والسندات

والكمبياالت وخطابات االعتماد".

وقد جاء تعريف الممتمكات في المادة الثانية من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

المنظمة عبر الوطنية بنصيا عمى أنو:

(د) يقصد بتعبير "الممتمكات" الموجودات أيا كان نوعيا ،سواء أكانت مادية أم غير

مادية منقولة أم غير منقولة ،ممموسة أم غير ممموسة ،والمستندات أو الصكوك القانونية التي
تثبت ممكية تمك الموجودات أو ووجود مصمحة فييا"

يبلحظ بمقارنة النصين المذكورين أعبله ،أن المشرع وسع في مفيوم األموال من حيث أنو

أصبح يطمق وصف األموال التي تعتبر محل تبييض ليس فقط عمى األموال وانما عمى أي نوع

من الممتمكات.

تطرق قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما لتعريف األموال ،وقد

اتبع المنيج نفسو الذي اتبعو في تعريف الجريمة األصمية ،حيث توسع في مفيوم األموال لتشمل
أي نوع من الممتمكات أو األموال المادية أو غير المادية ،سواء أكانت منقولة أو غير منقولة ،كما

يمتد مفيوم األموال ليشمل كذلك الوثائق والسندات القانونية سواء أكانت في شكل ورقي أو في
شكل الكتروني أو رقمي ،بحيث تكون ىذه المستندات دليبل عمى ممكية األموال لشخص ما أو لو
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مصمحة عمى المال ،ومن األمثمة المقدمة عمى ىذه األوراق والمستندات ،يوجد عمى الخصوص
االئتمانات المصرفية والشيكات وشيكات السفر والحواالت واألسيم واألوراق المالية والسندات

والكمبياالت وخطابات االعتماد.1

وبالتركيز عمى مفيوم األموال الوارد في قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب

يمكن القول أن محل جريمة تبييض األموال يشمل كل صور األموال ،وىذا األمر إنما مرده ىو
خصوصية نشاط تبييض األموال وتعقيد آليات الوسط الذي يحصل فيو التبييض ،وىو الوسط

البنكي والمالي.

ويتضح التوسع في مفيوم األموال محل التبييض من ثبلث نواحي وىي كالتالي:
 أنو يستوي أن يكون العائد المالي مباش ار أو غير مباشر ،متحص ًبل عن جناية أو عن جنحة.فإذا كانت ىذه األموال مستمدة من الجريمة الواقعة مباشرة ،فإنيا الزالت تحتفظ بذاتيتيا كنقود
بيع المخدرات ،أما إذا تم تحصيميا بطريقة غير مباشرة عن الجريمة الواقعة ،فإن ذلك يغطي

كافة صور األموال التي تجد مصدرىا األصمي في نشاط غير مشروع ولو تحولت أو تغيرت
كالمقتنيات التي تم شراؤىا باألموال المستمدة من بيع لوحات فنية مسروقة.

 أنو ال عبرة بطبيعة ىذه األموال ذات المصدر غير المشروع ،فقد تكون ذات طبيعة مادية(كالسيارات والمعادن النفيسة) وقد تكون ذات طبيعة غير مادية (كالحقوق األدبية والفنية
واالختراعات الصناعية) ،كما قد تكون منقولة أو ثابتة (كاألراضي والشقق التي يتم شراؤىا

بأموال غير مشروعة) ،وقد تكون ممموسة أو غير ممموسة.

 أن تعبير األموال يتسع ليشمل مظاىر الممكية الرمزية ليا كالمستندات القانونية أو الصكوكالمثبتة ليذه الممكية أو ألي حق آخر متعمق بيا.2
ثانيا :االستعالم عن وجية األموال
ال يتوقف البنك أو المؤسسة المالية عند االستعبلم عن مصدر األموال ،وانما عممية

االستعبلم تستمر ،ليتم االستعبلم عن وجية األموال ،لمحاولة معرفة ما إذا كانت موجية ليتم

تبييضيا ،أي ما إذا كان سيتم إخضاعيا لعممية التبييض.

 _1المادة  04من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

 _2عبد المنعم سميمان ،مسؤولية المصرف الجنائية عن األموال غير النظيفة ،ظاىرة غسيل األموال ،المرجع السابق ،ص
.133
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في الحقيقة ،ىناك صعوبة في تحديد المراحل التي تتم خبلليا عممية تبييض األموال ،فيي
عممية معقدة ،سواء من حيث المدة المستغرقة ،والتي يمكن أن تصل إلى سنوات ،أو من حيث
األطراف التي تشارك فييا ،إذ تتم بتدخل أشخاص طبيعيين وحتى معنويين ،ولكل واحد منيم دور

محدد فييا ،أو من حيث الوسائل المستخدمة فييا ،فيي في النياية عممية ليست بسيطة وال

اعتباطية ،بل ىي شبكة من اإلجراءات 1المحكمة التي تتم في مراحل تيدف في النياية إلى إضفاء
صفة المشروعية عمى أموال ىي في األصل غير مشروعة.
وأل ن جوىر عممية تبييض األموال ىو قطع الصمة بين األموال القذرة الناتجة عن األنشطة
اإلجرامية ،وبين مصادرىا غير المشروعة ،وبيدف إضفاء الصفة القانونية عمى ىذه األموال
وبيدف كذلك إفبلت الجاني من المبلحقة الجنائية ،وبالرغم من تعدد السبل التي يمجأ إلييا

المجرمون لتبييض أمواليم ،وبالرغم كذلك من تعدد مصادر األموال غير المشروعة ،إال أنو ىناك

إجماع عمى أن عممية تبييض األموال ال تتم في مرحمة واحدة ،وانما تتم في ثبلث مراحل ،وىي

مرحمة اإليداع ( ،)0ومرحمة التمويو ( )8ومرحمة الدمج (.)9
 -1المرحمة األولى :مرحمة اإليداع

تسمى مرحمة اإليداع بمرحمة التوظيف كذلك ،وتعتبر ىذه المرحمة أصعب مرحمة لمقائمين
بعممية التبييض ،وذلك ألن األموال غير النظيفة تكون عرضة الفتضاح أمرىا ،خصوصا وأنيا
تتضمن عادة كميات ىائمة من األموال النقدية السائمة .2ألنو في ىذه الحالة ،وعند إيداع األموال
النقدية السائمة عمى شكل دفعات متتالية ،فإن ىذا اإليداع يشكل شبية لدى البنك الذي يبادر إلى

االستعبلم عن ىذه األموال من حيث مصدرىا ووجيتيا.

تتطمب مرحمة اإليداع ىذه التخمي المادي عن النقود المتحصمة من النشاط غير المشروع

ويتم ذلك في الغالب من خبلل إدخال األموال غير المشروعة في النظام المصرفي ،أي بإيداعيا
في البنوك والمؤسسات المالية ،وذلك بيدف التخمص من كمية النقود المشبوىة ،والتي عادة ما

 _1عكروم عادل ،جريمة تبييض األموال ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،مصر 2013 ،ص.45
 _2محمدين جبلل وفاء ،المرجع السابق ،2004 ،ص .10
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تكون كبيرة ويصعب نقميا إلى مكان آمن .1وتجدر اإلشارة إلى أن اإليداع قد يتم بالطرق التقميدية

كشراء السيارات الفخمة والطائرات وانشاء شركات وشراء أسيم وسندات ومجوىرات ،2غير أن
المجوء إلى النظام المصرفي يعتبر أىم طريقة يعتمدىا المبيضون في عمميات تبييض أمواليم .مع

العمم أن اختيار طريقة دون أخرى لتوظيف أو إيداع األموال خبلل مرحمة اإليداع ىذه ،يعتمد عمى
خبرة المجرمين وعمى الظروف المحيطة بعممياتيم.3

واذا كانت ىذه المرحمة أقل تعقيدا ،لسيولة التخمص من العائدات اإلجرامية 4،سواء باعتماد
الطرق التقميدية أو بالمجوء لمبنوك والمؤسسات المالية ،فإنيا في الوقت ذاتو ،تعتبر من المراحل

األكثر خطورة عمى أصحاب األموال غير المشروعة ،خصوصا إذا تم إيداعيا في البنوك
والمؤسسات المالية ،ألنيا في ىذه الحالة ستخضع إلجراءات الرقابة الصارمة التي تقوم بيا

البنوك ،مما يسيل اكتشاف شبية تبييض األموال.
 -2المرحمة الثانية :مرحمة التغطية.
مرحمة التغطية تسمى أيضا بمرحمة التمويو أو مرحمة التعتيم ،5وىناك من يسمييا بمرحمة

الترقيد 6كذلك ،وتسمى ىذه المرحمة بيذه التسمية ،ألنو يتم العمل عمى فصل األموال غير

المشروعة عن نشاطاتيا األصمية غير المشروعة كذلك ،وذلك من خبلل إجراء مجموعة من
العمميات المالية والمصرفية المتتالية التي تنتيي بإخفاء الصفة غير المشروعة عن األموال

 _1كما في حالة االتجار بالمخدرات ،حيث يتم تقسيم المخدرات إلى قطع صغيرة ،ولذلك وجب التخمص منيا ،ببيع تمك
القطع الصغيرة حتى ال تتعرض لمضبط أو التمف أو السرقة ،تتم عممية بيع المخد ارت في شكل قطع صغيرة ،وفي الشوارع

مما ينتج عنيا كميات كبيرة من النقود الصغيرة ،لذلك ال بد من التخمص منيا حتى ال تتعرض لمضبط أو لمتمف أو لمسرقة:
مباركي دليمة ،المرجع السابق ،ص .17

 _2السبكي ىاني ،المرجع السابق ،ص .100

 _3محمدين جبلل وفاء ،المرجع السابق ،ص .12
 _4تدريست كريمة ،المرجع السابق ،ص .83

 _5السبكي ىاني ،المرجع السابق ،ص .101

 _6محمدين جبلل وفاء ،المرجع السابق ،ص .13

وسميت بمرحمة الترقيد استنادا إلى عممية الترقيد التي تتم عمى بعض أنواع النباتات لئلكثار منيا ،حيث يقطع فرع من
جذور وساقا جديدا ال عبلقة بين
ا
الشجرة ويتم دفنو في التربة بوضع أفقي وريو بالماء ،ومع مرور الوقت ،يبدأ بالنمو مكونا
ىذا الفرع وبين الشجرة األم ،وىذا ىو اليدف المنشود من ىذه المرحمة الثانية ،وىو فصل األموال عن مصدرىا غير

المشروع من خبلل مجموعة من العمميات :عكروم عادل ،المرجع السابق ،ص .47
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فالتغطية إذن ،كما استقر الفقو عمى تعريفيا ىي اعتماد األساليب التي تضع العراقيل التي تصعب

الوصول والتعرف عمى األصل الحقيقي لؤلموال غير المشروعة.1

فبعد نجاح المرحمة األولى ،وادخال األموال في القطاع المصرفي ،يقوم المبيضون بإجراء
عدة عمميات مالية ومصرفية ،معقدة ومتتابعة ،في محاولة منيم منع كشف المصدر غير المشروع
لؤلموال ،لتجنب اقتفاء أثرىا من جانب أجيزة الم ارقبة واتاحة الفرصة الستخداميا بحرية ،2ومن

دون أن تثير الشك في أصميا.
ولما كانت البنوك أىم وجية لمبيضي األموال ،فإن ىذه المرحمة تتم باعتماد أنماط مختمفة

من العمميات ،خصوصا تمك التي تتمثل في تحويل النقود إلى وسائل دفع ،كالشيكات والسفاتج ،أو

إلى سندات .فالمبلحظ ىنا أنو يتم استغبلل وسائل الدفع في عمميات تبييض األموال ،وتحديدا

خبلل ىذه المرحمة.3

ومع التطور التكنولوجي ،أصبح مبيضو األموال يمجؤون إلى الوسائل االلكترونية الحديثة
لتمويو مصدر أمواليم غير المشروع ،باستغبلل أنظمة التحويل االلكتروني لؤلموال في عمميات

التمويو ،وذلك نظ ار لمما يتصف بو التحويل االلكتروني لؤلموال من سرعة التحويل من حساب إلى
حساب آخر ،بل تحويميا إلى حسابات متواجدة في دول ذات قوانين تتعمق بالسرية المصرفية ،مما

يصعب عممية تعقب مصدر األموال.4

 -3المرحمة الثالثة :مرحمة الدمج
ويطمق عمى ىذه المرحمة كذلك مرحمة التكامل أو مرحمة التطيير ،5وتعتبر ىذه المرحمة
الغطاء النيائي لممظير الشرعي لؤلموال ذات المصدر غير المشروع ،وذلك ألنيا تقوم عمى إعادة

إدخال األموال المبيضة في االقتصاد المشروع من جديد ،حيث تبدو أنيا استثمار عادي ومشروع

 _1السبكي ىاني ،المرجع السابق ،ص .101

 _2حجازي عبد الفتاح بيومي ،جريمة غسل األموال عبر شبكة االنترنيت ،المرجع السابق ،ص .18
 _3السبكي ىاني ،المرجع السابق ،ص .ص .102 -101

 _4لعوارم وىيبة" ،،دور وسائل الدفع االلكترونية في تبييض األموال" ،المرجع السابق ،ص .203

 _5أدىم فوزي" ،مكافحة جرائم تبييض األموال من خبلل التشريع المبناني" ،الجديد في أعمال المصارف من الوجيتين
القانونية واالقتصادية ،أعمال المؤتمر العممي السنوي لكمية الحقوق بجامعة بيروت العربية ،الجزء الثالث :الجرائم المتعمقة
بأعمال المصارف ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،2002 ،ص .273
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ألموال نظيفة .ومن الوسائل المتبعة في لتوظيف األموال القذرة شراء التحف الفنية واعادة بيعيا في
بمد آخر ،وتحويل المال إلى ودائع في حسابات بنكية.1

يبلحظ أن اليدف من ىذه المرحمة ىو إضفاء صفة الشرعية عمى األموال غير المشروعة
واظيارىا وكأنيا شرعية ،من خبلل إعادة توظيفيا واستثمارىا ،وىذا معناه إعادة إدخاليا في الدورة
االقتصادية من جديد ،وبيذا تتحول األموال غير النظيفة إلى أموال نظيفة ومشروعة .لذلك فإن

تسمية ىذه المرحمة بمرحمة الدمج إنما يعود إلى عممية إعادة إدماج األموال المبيضة في الدورة

االقتصادية ،وادخاليا فييا ،بحيث يصعب الفضل بين األموال غير المشروعة واألموال المشروعة
وتبدو وكأنيا ناتجة عن أعمال مشروعة.

وىو المعنى ذاتو الذي يحممو مصطمح التكامل ،أي خمق نوع من التكامل بين األموال

المبيضة مع أموال االقتصاد المشروع ،بحيث يصعب التمييز بين األموال غير النظيفة واألموال

النظيفة ألنيا اندمجت معيا كمية.

فإذا وصمت األموال إلى ىذه المرحمة ،يكون من الصعب اكتشاف عممية التبييض ،2وذلك
بسبب اندماج األموال غير المشروعة مع األموال المشروعة وعدم امكانية التمييز بينيا ،كما سبق

توضيحو .لذلك تشكل ىذه المرحمة تتمة لممرحمتين السابقتين ليا والمتين مرت بيما األموال غير
المشروعة ،خصوصا مع األخذ بعين االعتبار الفترة الزمنية الطويمة التي استغرقيا التبييض بكل

مراحمو ،والتي قد تصل إلى سنوات .وسميت ىذه المرحمة بمرحمة التطيير نسبة إلى عممية تطيير

األموال عن طريق دمجيا في انشطة اقتصادية مشروعة ،ليعاد ضخ ىذه األموال في االقتصاد
وكأنيا أموال مشروعة وقانونية.3

ثالثا :مصادر المعمومات المستعمم عنيا
يعتبر االستقصاء والتفتيش عن األموال غير المشروعة ،من حيث البحث عن مصارىا
وحتى عن وجيتيا ،من اإلجراءات الواجب اتخاذىا في سبيل تحقيق مكافحة فعالة لعمميات تبييض

األموال.

 _1عكروم عادل ،المرجع السابق ،ص .49

 _ 2زيدومة درياس" ،جريمة تبييض األموال وآليات مكافحتيا" ،المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية ،كمية
الحقوق ،جامعة الجزائر ،العدد  ،01مارس  ،2011ص .320

 _3عكروم عادل ،المرجع السابق ،ص .ص .50 -49
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ولما كانت المعمومات تشكل المادة األولية األساسية التي تمكن من التعرف عمى مصادر
األموال غير المشروعة وعمى وجيتيا ،فإنو ينبغي القول بأن الحصول عمييا ال يقتصر عمى

البحث عنيا في مكان محدد ،بل يمكن التوصل إلييا بالبحث عنيا في عدة جيات ،وىذا معناه أن

مصادرىا متعددة ،وىي تتنوع بين مصادر داخمية ( ،)0وأخرى خارجية ( .)8عمى أنو ينبغي
التوضيح بأن الحصول عمى المعمومات التي يريدىا البنك من أحد ىذين المصدرين ،ال يغني عن

المجوء إلى النوع الثاني ،فكل من المصادر الخارجية والداخمية متكامبلن ،وأحد النوعين يكمل
اآلخر.
 -1المصادر الداخمية لممعمومات المستعمم عنيا
يقصد بالمصادر الداخمية لممعمومات ،تمك المعمومات التي يحصل عمييا البنك باالعتماد

عمى عبلقتو بالزبون في حد ذاتو ،سواء بالحصول عمى المعمومات التي يقدميا الزبون نفسو (أ)،أو

من خبلل خبرتو ىو في التعامل معو(ب) ،وذلك وفق ما تقتضيو طبيعة العممية التي ستربطو بيذا

الزبون.

أ -المعمومات التي يقدميا الزبون
يمكن لمبنك أن يحصل عمى المعمومات التي يريد معرفتيا والتي تمكنو من التعرف عمى
مصدر أموالو وعمى وجيتيا من الزبون نفسو صاحب ىذه األموال ،من خبلل المعمومات التي

يفضي بيا الزبون إلى البنكي مباشرة ،والتي تستخمص من المفاوضات والمناقشات التي تدور بين

الزبون والبنكي ،1فالحوار الدائر يمكن أن يساعد عمى تكوين فكرة حول أموال ىذا الزبون وحول
مصدرىا ،وان كانت ىذه الفكرة مبدئية ،وتحتاج إلى تدعيميا بطريقة أخرى ،كما أن نوعيتيا

تتوقف عمى طبيعة األسئمة التي يطرحيا البنكي عمى الزبون .خصوصا وأنو إذا كان ىناك شك في
وجود شبية تبييض األموال ،فإن األكيد أن البنكي سيعمل عمى توجيو نوع محدد من األسئمة

لمزبون ،والتي من شأنيا أن تساعده عمى استخبلص بعض الحقائق حول ما يريد الوصول إليو.
كما يمكن التعرف عمى مصدر ىذه األموال أو عمى وجيتيا باالعتماد عمى المستندات

والوثائق التي يقدميا الزبون لمبنك ،ومقارنتيا ببعضيا البعض .فكما ىو معروف ،فإنو لدى التقدم

أول مرة لطمب فتح حساب لدى البنك أو المؤسسة المالية ،يكون الزبون مطالبا بمجموعة من
الوثائق التي تثبت ىويتو ووضعيتو المالية واالقتصادية ،وسمعتو كذلك ،تطبيقا لما ورد في

 _1بوخرص عبد العزيز" ،االستع بلم المصرفي وسيمة لمحد من المخاطر البنكية" ،مجمة البحوث والدراسات القانونية ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،جامعة محمد بوضياف ،المسيمة ،العدد الرابع ،مارس  ،2017ص .86
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النصوص القانونية التي تفرض االستعبلم عمى طالب فتح الحساب ،1وعميو ،وأثناء التقدم إلجراء
العممية المالية المطموبة ،يطالب الزبون بوثائق تثبت ممكية أموالو ومصدرىا ،وفي ىذه الحالة يمكن
مقارنة البيانات والمعمومات مع بعضيا البعض ،لمتحقق من صحة المعمومات.
ب -االعتماد عمى خبرة البنك السابقة في التعامل مع الزبون
يستطيع البنك أن يحصل عمى معمومات حقيقية عن الزبون من خبلل التعامل معو
خصوصا إذا كان ىذا التعامل قد دام لفترة طويمة من الزمن ،فكمما طالت فترة التعامل مع الزبون

وكمما تعددت فرص التعامل مع ىذا الزبون ،كمما توفرت لمبنك فرصة لمحكم عمى الوضعية المالية
لمزبون ،2والتي من شأنيا أن توصمو إلى معرفة المصدر غير المألوف لؤلموال ،إن كان كذلك.
 -2المصادر الخارجية لممعمومات المستعمم عنيا
ال يكتفي البنك بالمعمومات التي استقاىا من الزبون أو من وثائقو ،بل يبحث عن مصادر

أخرى يستقي منيا المعمومات التي تؤكد ما حصل عميو سابقا ،ولذلك يمجأ إلى المصادر الخارجية.

لقد أجاز كل من الفقو والقضاء عممية لجوء البنك إلى بنوك أخرى لطمب االستعبلم عن

زبونو إلى االستعبلم عنو لدييا ،ولكن بشرط أن يقع االستعبلم عمى الوضع العام لمزبون ،3وليذا
الموقف الفقيي والقضائي ما يبرره.
فعمى الرغم من التنافس الذي يطبع العبلقة فيما بين البنوك ،فإنو من مصمحتيا أن تتعاون
فيما بينيا بيدف تبادل المعمومات عن الزبائن ،حتى يستفيد كل بنك من مختمف المعمومات

والمعطيات والتجارب الناتجة عن العبلقات السابقة التي ربطيا الزبون المعني مع البنوك،

خصوصا إذا كان ىذا الزبون يتعامل مع أكثر من بنك ،ففتح عدة حسابات لدى العديد من البنوك،
أو نقل معامبلتو البنكية من بنك إلى بنك آخر ،ففي ىذه الحالة ،يبلحظ أن البنوك تشكل شبكة

واسعة لتبادل المعمومات المتعمقة بالعمميات المالية ،وىو األمر الذي من شأنو أن يجنب البنك
المخاطر التي يمكن أن يكون بنك آخر قد تعرض ليا جراء التعامل مع ىذا الزبون.4

 _1المادة  07من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،والمادة  05من النظام رقم  ،03 -12المرجع السابق.
 _2بوخرص عبد العزيز ،المرجع السابق ،ص .87

 _3غصوب عبده جميل ،المرجع السابق ،ص .382
 _4بوخرص عبد العزيز ،المرجع السابق ،ص .88
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ولكن أال يعد جمع وتبادل المعمومات بين البنوك حول العمميات المالية وحول تطور
عمميات تبادل األموال وتتبعيا ،باإلضافة إلى دراسة وتحميل ىذه العمميات ،متعارضا مع مبدأ

سرية الحسابات المصرفية ،وبعبارة أوضح بالسرية المصرفية في حد ذاتيا؟

في الحقيقة ،إذا كان االستعبلم عن مصدر األموال ووجيتيا يدخل في نطاق التزام البنك

بمراقبة العمميات ،بل كنتيجة ليذا االلتزام ،وىو ينشأ بعد أن يكتشف البنك أن العممية تتم في
ظروف معقدة غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنيا ال تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل

غير مشروع ،أو في الحاالت التي يفوق مبمغ العممية الحد المحدد بموجب التنظيم.1

واذا كان االلتزام بمراقبة العمميات يعتبر واجبا قانونيا ،فرضو المشرع بيدف الوقاية من
تبييض األموال ومكافحتيا كما سبق بيانو ،فإن ىذا االلتزام باالستعبلم عن مصدر األموال ال

يشكل في مضمونو خرقا لمبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون ،ىذا المبدأ الذي يجد أساسو أصبل
حسب البعض في مبدأ حفظ األسرار المتعمقة بالزبائن ،أي السرية المصرفية تحديدا .ىذا من جية.

ومن جية أخرى ،فإن ىذا االستعبلم عن مصدر األموال ووجيتيا والذي يتم لدى البنوك
والمؤسسات المالية األخرى ،وبطمب من البنك ،يجد أساسو في حماية النظام العام والمصمحة

العامة التي تقتضي ضرورة مكافحة تبييض األموال.

واذا كان ىناك مبرر قوي يسوغ لمبنوك أن تتبادل فيما بينيا المعمومات حول الزبائن وحول

حساباتيم بيدف تتبع العمميات واكتشاف مصدر األموال المشبوىة ،فإنو ينبغي ليذا االستعبلم أن

يحافظ عمى طابع السرية ،إذ ال يجوز اإلدالء بالمعمومات ألي طرف آخر غير البنك الذي

طمبيا .2وبالتالي فإن خرق السرية المصرفية يتحقق في الحالة التي يفضي فييا البنك بالمعمومات
عن زبونو إلى طرف آخر ،وىو الموضوع الذي تتطمب مناقشتو في الفصل التالي.

وتجدر اإلشارة إلى أن االستعبلم عن مصدر األموال يمكن أن يكون ذا طابع داخمي ،بأن
يتم بين البنوك والمؤسسات المالية لمدولة الواحدة ،ويمكن أن يكون في شكل استعبلم دولي ،أي
طمب المعمومات لدى البنوك والمؤسسات المصرفية بالنسبة لمتحويبلت الدولية ،خصوصا وأن
عمميات تبيض األموال تتم من خبلل إجراء تحويبلت مالية بين حسابات دولية ،وفي ىذا الصدد

 _1المادة  10من القانون رقم  ،01 -05المعدل والمتمم ،المرجع السابق .وكذا المواد من  01إلى  06من المرسوم
التنفيذي رقم  ،153 -15المرجع السابق.

 _2أبو عمر محمد عبد الودود عبد الحفيظ ،المرجع السابق ،ص .91
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أصدر االتحاد األوروبي توجييا يقضي بتبادل المعمومات بين الدول حول حركة األموال بين

مؤسساتيا المالية ،1وذلك في إطار مكافحة جريمة تبييض األموال.

 _1عبد الحميد رضا السيد ،سرية الحسابات المصرفية عمى ضوء القرار بقانون رقم  205لسنة  1990وقانون التجارة
الجديد ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2002 ،ص .07
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االلتزام باإلخطار عن
العمليات املشبوهة

البابىالثانيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالفصلىالثاني:ىااللتزامىباإلخطارىعنىالعملواتىالمشبوهةى

يينظر إلى التزاـ البنكؾ بإخطار خمية معالجة االستعالـ المالي بكصفو التزاما خاصا ،ككنو
مفركض بمكجب نص خاص ىك قانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،1كىك ذلؾ

االلتزاـ الذم يقؼ جنبا إلى جنب مع االلتزاـ باليقظة ،كمكمال لو .2فإذا كاف لمبنؾ أك المؤسسة
المالية شؾ أك ليا أسباب مقنعة ككافية لمشؾ بأف األمكاؿ أك العمميات ذات صمة بعممية تبييض

األمكاؿ ،فإنو يتعيف عمييا أف تخطر 3خمية معالجة االستعالـ المالي حكؿ ىذه العمميات

المشبكىة.4

عما
كاإلخطار ىك إفصاح البنكؾ كغيرىا مف المؤسسات الخاضعة لكاجب اإلخطار قانكناٌ ،

يككف لدييا مف معمكمات متعمقة بمعامالت مالية ،يبدك مف قيمتيا أك مف الظركؼ التي تتـ فييا

بأنيا متعمقة بتبييض األمكاؿ.5

كبير ال يمكف تجاىمو في
ا
كعميو ،يبدك كاضحا أف البنكؾ كالمؤسسات المالية تمعب دك ار
مساعدة السمطات المختصة في كشؼ جرائـ تبييض األمكاؿ .ذلؾ أف العمميات المالية قمما تتـ

المستيدؼ الرئيسي في عمميات تبييض
خارج البنكؾ كالمؤسسات المالية ،فضال عف أف البنكؾ تعد
ى
األمكاؿ ،لدكرىا الكبير في تقديـ مختمؼ الخدمات المصرفية ،لذا كاف مف الطبيعي أف تيىكجوى أنشطة

مبيضي األمكاؿ القذرة إلييا ،عمى أمؿ إجراء سمسمة مف العمميات المصرفية ،حتى تتمتع ىذه

األمكاؿ بصفة الشرعية .6ىذا مف جية.

كمف جية أخرل ،يعد اإلخطار بالشبية محركا ميما لمبحث عف جريمة تبييض األمكاؿ

نظ ار لصعكبة الكشؼ عف العمميات المالية المشبكىة ،مما يستكجب كجكد تعاكف لتبادؿ المعمكمات
بيف مختمؼ القطاعات المعنية بتبييض األمكاؿ .لذلؾ كاف اإلخطار بالشبية محؿ اىتماـ ليس فقط
 _1قريمس عبد الحؽ" ،مدل مسؤكلية البنكؾ عف اإلخالؿ بااللتزامات المقررة لمكقاية مف تبييض األمكاؿ" ،المرجع السابؽ
ص .237

2

_ MOLFESSIS Nicolas, « Les banques et la lutte contre le blanchiment des capitaux », Revue Banque
et Droit, n° 88, mars – avril 2003, p 04.
3
_ LE CORRE Clarisse, op. cit., p77.

 _4تنص المادة  02/29ك مف النظاـ رقـ  ،08-11عمى ما يمي..." :يجب عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية ،كعمى
ا لخصكص االمتثاؿ بااللتزاـ القانكني لإلخطار بالشبية في إطار األشكاؿ كالظركؼ القانكنية كالتنظيمية المعمكؿ بيا"
المرجع السابؽ.

 _5مباركي دليمة ،المرجع السابؽ ،ص .110

 _6بؿ إف أىمية البنكؾ في آلية تبييض األمكاؿ ،تفكؽ أىمية أسكاؽ الماؿ الدكلية ،ذلؾ أف نسبة ما يبيض مف أمكاؿ مف
خالؿ أسكاؽ الماؿ الدكلية ال تتعدل نحك ( )%25مف إجمالي حجـ األمكاؿ المبيضة ،رغـ تمتعيا بسرية المعامالت ،كىك
مبدأ تمتزـ بو جميع البكرصات العالمية  :عمر محمد خير الحاج ،العادؿ العاجب ،العكلمة كآثارىا في تطكر الجريمة ،مجمة
األمف كالقانكف ،كمية شرطة دبي ،السنة العاشرة ،العدد األكؿ ،شكاؿ 2211ىػ يناير  1001ـ ،ص .19
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التشريعات الداخمية ،كانما كذلؾ االتفاقيات الدكلية ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،نص التشريع النمكذجي
لألمـ المتحدة عمى التزاـ المؤسسات المالية بكاجب اإلبالغ عف العمميات التي تثير شكككا في
تكرطيا بعمميات تبييض األمكاؿ ،حتى كاف تـ تنفيذ العممية ،ككاف ىناؾ استحالة كقفيا أك إرجاء

تنفيذىا ،1كىك األمر عينو الذم نصت عميو اتفاقية باليرمك .21000

تمتزـ الجيات الخاضعة بإخطار خمية معالجة االستعالـ المالي عف كؿ العمميات التي تبقى

مشبكىة( ،المبحث األكؿ) رغـ الجيكد المبذكلة في اتخاذ كؿ إجراءات اليقظة ،كاالستعالـ ،3كتحت
طائمة مسؤكليتيا (المبحث الثاني).

 _1ارتباس نذير ،المرجع السابؽ ،ص .288

 _2المادة  07مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة
األمـ المتحدة ،المرجع السابؽ.
3

_ LASSERRE CAPDEVILLE Jérome, « Evolution en matière de lutte contre les paradis fiscaux et le
blanchiment des capitaux », Petites affiches, N° 194, 27 septembre 2013, p 25.
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المبحث األول
مضمون االلتزام باإلخطار عن العمميات المشبوىة
يعتبر اإلخطار بالشبية مف تدابير منع استغالؿ الجياز المصرفي ألغراض تبييض

األمكاؿ ،كقد كرست معظـ التشريعات ىذه اآللية في قكانينيا الداخمية المتعمقة بالكقاية مف تبييض

األمكاؿ كمكافحتيا ،كجعمتو التزاما مفركضا عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية ،بمجرد االشتباه في
كجكد عممية ذات عالقة بعمميات تبييض األمكاؿ ،سكاء أكانت العممية متعمقة بأمكاؿ متأتية مف
جريمة أك أنيا مكجية لمتبييض .بحيث يجب أف يرفع ىذا اإلخطار إلى الجية المختصة باستالمو.

ظ ًي ير فعالية دكر خمية معالجة االستعالـ المالي في
كعميو ،فإف كاجب اإلخطار بالشبية ،يي ٍ
كقاية النظاـ المصرفي مف تبييض األمكاؿ ،1ىذا مف جية .كمف جية أخرل ،دكر البنكؾ

كالمؤسسات المالية كغيرىا مف الجيات الخاضعة لكاجب اإلخطار بالشبية ،2كلكف بشرط احتراـ

كؿ الشركط الشكمية كالمكضكعية التي فرضيا المشرع في نصكصو القانكنية كالتنظيمية (المطمب

الثاني) ،عمى كؿ مف ىك ممزـ بو كممزـ باستقبالو (المطمب األكؿ).
المطمب األول
أطراف اإلخطار بالشبية

لإلخطار بالشبية طرفيف أساسييف ،كيتمثؿ الطرؼ األكؿ في الجية التي يقع عمى عاتقيا

االلتزاـ باإلخطار ،كىي التي أطمؽ عمييا المشرع كصؼ الييئات الخاضعة (الفرع األكؿ) .أما
بالنسبة لمطرؼ الثاني ،فيتمثؿ في الجية التي تستقبؿ اإلخطار بالشبية ،كيتعمؽ األمر في ىذه
الحالة بخمية معالجة االستعالـ المالي ،كالتي أطمؽ عمييا المشرع كصؼ الييئة المتخصصة (الفرع

الثاني).

 _ 1فراحتية كماؿ" ،آليات ىيئة االستعالـ المالي المعتمدة في مكافحة جريمة تبييض األمكاؿ في الجزائر" ،المجمة النقدية
لمقانكف كالعمكـ السياسية ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،المجمد الثاني ،العدد 02 ،01

جكيمية  ،2016ص  .189متاح عمىhttps://www.asjp.cerist.dz :

 _2ممياؽ فض يمة ،كقاية النظاـ البنكي الجزائرم مف تبييض األمكاؿ( ،دراسة عمى ضكء التشريعات كاألنظمة القانكنية
سارية المفعكؿ) ،دار ىكمة ،الجزائر  ،2013ص .148
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الفرع األول
الجيات الخاضعة لواجب اإلخطار بالشبية
بعد تعديؿ القانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب سنة  ،1021تـ

إجراء تعديؿ عمى قائمة الجيات الخاضعة لكاجب اإلخطار بالشبية ،باإلضافة إلى إعادة تصنيفيا

في فئتيف ،كجاءت كؿ كاحدة منيما مفصمة لما تتضمنو مف جيات يمٍم ىزىمة بكاجب اإلخطار
بالشبية .فالخاضعكف عمى حد تعبير المشرع 1ىـ المؤسسات المالية (أكال) ،كالمؤسسات كالميف
غير المالية (ثانيا) الممزمة بالقياـ باإلخطار بالشبية.2
أوال :الييئات التي تمارس نشاطا ماليا
تتعدد الييئات التي تمارس نشاطا ماليا كتتنكع ( ،)2كاذا كانت يمٍم ىزىمةن باإلخطار بالشبية
فإنيا بالمقابؿ يمٍم ىزىمة بالسرية المينية في الكقت ذاتو (.)1

 _1المادة  04مف القانكف رقـ  01 -05المعدؿ كالمتمـ تعرؼ الخاضعيف فتنص عمى أنو" :الخاضعكف :المؤسسات المالية
كالمؤسسات كالميف غير المالية الممزمة بالقياـ باإلخطار بالشبية" ،المرجع السابؽ.

 _2المادة  02مف األمر رقـ  ،02 -12المعدلة لممادة  04مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
بعدما كانت المادة  04مف القانكف رقـ  ،01 -05تحدد مفيكـ الخاضع بأنو كؿ شخص طبيعي كمعنكم يجب
عميو القياـ بكاجب اإلخطار بالشبية ،جاءت المادة  19مف القانكف ذاتو ،كقبؿ تعديمو سنة  ،2012الخاضعة لتكضح
الجيات الخاضعة ليذا الكاجب ،حيث ميزت بيف فئتيف كىما- :البنكؾ كالمؤسسات المالية كالمصالح المالية لبريد الجزائر
كالمؤسسات المالية المشابية األخرل ،كشركات التأميف كمكاتب الصرؼ كالتعاضديات كالرىانات كاأللعاب كالكازينكىات.

 -كؿ شخص طبيعي أك معنكم يقكـ في إطار مينتو باالستشارة ك /أك بإجراء عمميات إيداع أك مبادالت أك

تكظيفات أك تحكيالت أك أية حركة لرؤكس األمكاؿ ،السيما عمى مستكل الميف الحرة المنظمة ،كخصكصا ميف المحاميف
كالمكثقيف كمحافظي البيع بالمزايدة كخبراء المحاسبة كمحافظي الحسابات كالسماسرة كالككالء الجمركييف كأعكاف الصرؼ
كالكسطاء في عمميات البكرصة كاألعكاف العقارييف كمؤسسات الفكترة كتجار األحجار الكريمة كالمعادف الثمينة كاألشياء

األثرية كالتحؼ الفنية.

فالمالحظ عمى ىذا التصنيؼ ،أف المشرع حيف أخضع ىذه الجيات المكضحة أعاله لكاجب اإلخطار بالشبية ،لـ
يضع معيا ار محددا لتصنيؼ ىذه الجيات ،غير أنو بالتمعف في المجمكعتيف ،يتضح أنو قسـ الجيات الخاضعة إلى فئتيف
يمكف اكتشافيما مف خالؿ ما تتضمنو كؿ فئة ،فئة المؤسسات المالية ،كفئة األعماؿ كالميف الحرة .ىذا مف جية.

كمف جية أخرل ،كبالعكدة إلى تقرير التقييـ المشترؾ لسنة  ،2010الصادر عف مجمكعة العمؿ المالي ،كفي تقييمو لمدل

التزاـ القطاع المصرفي الجزائرم بالتكصيات األربعيف  ،يالحظ أنو انتقد ىذا التصنيؼ ،مف زاكية أف قطاع األعماؿ كالميف
غير المالية ال يتضمف فئتي مقدمي خدمات الشركات كالصناديؽ االئتمانية :مجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ األكسط
كشماؿ إفريقيا ،تقرير التقييـ المشترؾ حكؿ مكافحة غسيؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،المرجع اسابؽ ،ص .10
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 -1أنواع الييئات التي تمارس نشاطا ماليا
يقصد بالييئات التي تمارس نشاطا ماليا المؤسسات المالية عمى حد تعبير المشرع في

عرؼ ىذا النكع مف الييئات كما يمي:
قانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،حيث ٌ

"مؤسسة مالية" :كؿ شخص طبيعي أك معنكم يمارس ألغراض تجارية نشاطا أك أكثر

مف األنشطة أك العمميات اآلتية باسـ أك لحساب زبكف المكضحة أدناه:1
 .2تمقي األمكاؿ كالكدائع األخرل القابمة لالسترجاع.
 .1القركض أك السمفيات.
 .3القرض اإليجارم.
 .2تحكيؿ األمكاؿ أك القيـ.
 .5إصدار كؿ كسائؿ الدفع كتسييرىا.
 .6منح الضمانات كاكتتاب االلتزامات.
 .7التداكؿ كالتعامؿ في:
أ .كسائؿ السكؽ النقدية.
ب .سكؽ الصرؼ.
ج .كسائؿ عمالت الصرؼ كنسب الفائدة.
د .القيـ المنقكلة.
ق .االتجار بالسمع اآلجمة التسميـ.
 .8المشاركة في إصدار قيـ منقكلة كتقديـ خدمات مالية ممحقة.
 .9التسيير الفردم كالجماعي لمممتمكات.
 .20حفظ القيـ المنقكلة نقدا أك سيكلة كادارتيا لحساب الغير.

 .22عمميات أخرل لالستثمار كادارة األمكاؿ أك النقكد كتسييرىا لحساب الغير.
 .21اكتتاب كتكظيؼ تأمينات عمى الحياة كمكاد استثمارية أخرل ذات صمة بالتأميف.

 _1المادة  04مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
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 .23صرؼ النقكد كالعمالت األجنبية.
إف المالحظ أف تعريؼ المؤسسات المالية بمكجب قانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ

اإلرىاب كمكافحتيما ،قد جاء مقترنا بممارسة أحد األنشطة أك أكثر مف النشاطات المكضحة
أعاله ،فتعبير المؤسسة المالية يطمؽ عمى كؿ مؤسسة تمارس ألغراض تجارية نشاطا أك أكثر مف
تمؾ النشاطات المكضحة أعاله .كعميو ،كاف تعريؼ المؤسسات المالية الكارد في ىذا القانكف عاما
ككاسعا ،ككنو يشمؿ كال مف مفيكـ البنكؾ كمفيكـ المؤسسات المالية الكارديف قانكف النقد كالقرض.

غير أف المشرع لـ يعتمد ىذا المعيار إال في صمب المادة  2مف القانكف رقـ 02 -05
المعدؿ كالمتمـ ،حيف عرؼ الخاضعيف أنيـ المؤسسات المالية كالمؤسسات كالميف غير المالية
لذلؾ انتقؿ في البند المكالي في المادة ذاتيا كقدـ تعريفا لممقصكد بالمؤسسات المالية كالذم مف

خاللو جمع بيف البنكؾ كالمؤسسات المالية بمنظكر قانكف النقد كالقرض ككذا المصالح المالية لبريد

الجزائر.

يدخؿ في نطاؽ المؤسسات المالية في مفيكـ المادة  02مف القانكف رقـ  02 -05المعدؿ
كالمتمـ كؿ مف البنكؾ ( )2كالمؤسسات المالية ( )1كالمصالح المالية لبريد الجزائر(.)3
أ -البنوك
البنكؾ حسب قانكف النقد كالقرض ىي أشخاص معنكية تؤسس في شكؿ شركة مساىمة

1

كتقكـ دكف سكاىا بالعمميات المصرفية ،كالتي تتمثؿ في كؿ مف تمقي األمكاؿ مف الجميكر

كعمميات القرض ككذا كضع كسائؿ الدفع تحت تصرؼ الزبائف كادارة ىذه الكسائؿ .2بحيث تقكـ

بيذه العمميات باعتبارىا مينتيا المعتادة ،أم أنيا تقكـ بيذه العمميات بشكؿ دائـ ،كلذلؾ ال يمكف
إطالؽ كصؼ البنؾ عمى مف يمارس ىذه العمميات المصرفية بشكؿ عرضي .3كالى جانب ىذه

 _1المادة  01 /83مف األمر رقـ  ،11 -03المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
 _2المادة  66مف األمر رقـ  ،11 -03المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.
 _3المادة  70مف األمر رقـ  11 -03المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.

بالتمعف في نص ىذه المادة ،يتضح أف المشرع استعمؿ عبارة "مينتيا العادية" لمتعبير عمى صفة االعتياد التي
يجب أ ف تمارس بيا البنكؾ العمميات المصرفية ،كىك المعنى الذم ال تؤديو ىذه العبارة ،كالذم يمكف استخالصو مف نص
المادة ذاتيا في صياغتيا الفرنسية ،حيث استعمؿ المشرع عبارة  ،profession habituelleكالتي تعني مينة معتادة.
Article 70 de l’ordonnance 03- 11, modifiée et complétée : « Seules les banques sont habilitées à
»effectuer à titre de profession habituelle toutes les opérations décrites aux articles 66 à 68 ci-dessus.
op. cit.
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العمميات المصرفية ،تقكـ البنكؾ بكؿ أنكاع العمميات ذات العالقة بنشاطيا ،كقد أعطى قانكف النقد

كالقرض بعض األمثمة عمى العمميات التابعة لنشاطيا كالتي يمكف أف تمارسيا ،كىي كما يمي:1
 عمميات الصرؼ. عمميات الذىب كالمعادف الثمينة كالقطع المعدنية الثمينة. تكظيؼ القيـ المنقكلة ككؿ منتكج مالي ،كاكتتابيا كشرائيا كتسييرىا كحفظيا كبيعيا. -االستشارة كالمساعدة في مجاؿ تسيير الممتمكات.

 االستشارة كالتسيير المالي كاليندسة المالية كبشكؿ عاـ كؿ الخدمات المكجية لتسييؿ إنشاءالمؤسسات أك التجييزات كانمائيا مع مراعاة األحكاـ القانكنية في ىذا المجاؿ.

ب -المؤسسات المالية
عمى غرار البنكؾ ،لـ يشر المشرع في قانكف النقد كالقرض إلى تعريؼ المؤسسات المالية
بؿ أشار إلييا مف حيث تحديد العمميات التي تمارسيا.
تنشأ المؤسسات المالية ىي األخرل في شكؿ شركات مساىمة ،كبالتالي فيي أشخاص

اعتبارية كذلؾ ،غير أنيا تختمؼ عف البنكؾ مف حيث أنو ال يمكنيا ال تمقي األمكاؿ مف الجميكر

2
م
كال كضع كسائؿ الدفع تحت تصرؼ الزبائف كال إدارتيا  .كلكنيا يمكنيا ىي األخرل أف تي ٍج ًر ى
جميع العمميات التي ليا عالقة بنشاطيا ،كىي العمميات ذاتيا التي يمكف لمبنكؾ ممارستيا كالتي

ذكرتيا المادة  71مف قانكف النقد كالقرض ،كالمذككرة أعاله ،كما يمكنيا منح القركض.

كباإلضافة إلى التمييز بيف البنكؾ كالمؤسسات المالية مف حيث العمميات التي تمارسيا،فإنو

كنظ ار لحجـ المخاطر التي يمكف أف تكاجييا البنكؾ ،فإف الحد األدنى لرأسماليا المطمكب لتأسيسيا

يككف أكبر مف ذلؾ المطمكب لتأسيس المؤسسات المالية ،3كذلؾ ألف رأسماؿ البنكؾ يعتبر
كضمانة لممكدعيف لمكاجية األخطار التي قد تعترض البنؾ.
كتجدر اإلشارة إلى أنو كبالرغـ مف اعتبار تعاكنيات االدخار كالقرض مؤسسات مالية

4

كبالرغـ مف أنيا تفتح حسابات ألعضائيا ،كتقكـ بالكثير مف العمميات المالية ،كإصدار كتسيير
 _1المادة  72مف األمر رقـ  ،11 -03المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
 _2المادة  71مف األمر رقـ  ،11 -03المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.
 _3المادة  02مف النظاـ رقـ  ،04 -08المرجع السابؽ.

 _4المادة  01 /02مف القانكف رقـ  ،01 -07المؤرخ في  27فيفرم  ،2007يتعمؽ بتعاكنيات االدخار كالقرض ،الجريدة
الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  ،15الصادر في  28فيفرم .2007
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بطاقات الدفع كالسحب ،1إال أنيا ال تدخؿ في إطار المؤسسات المالية التي نص عمييا قانكف
الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما ،كالتي الزميا بكاجب اإلخطار بالشبية

كذلؾ ألف ىذا النكع مف المؤسسات المالية ال ييدؼ إلى تحقيؽ الربح ،2كال يستفيد مف خدماتيا إال

أعضاءىا ،3عمى خالؼ المؤسسات المالية ،التي تسعى إلى تحقيؽ الربح ،كتكجو خدماتيا إلى
الجميكر.
ج -المصالح المالية لبريد الجزائر
مؤسسة بريد الجزائر مؤسسة عمكمية كطنية ذات طابع صناعي كتجارم ،كتتمتع

بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي ،4كتتكفر عمى نكعيف مف المصالح كىما المصالح البريدية

كالمصالح المالية.5

أصبحت المصالح المالية لمؤسسة بريد الجزائر ،كالتي تقكـ بالعمميات المالية تخضع لكؿ

األنظمة التي يصدرىا مجمس النقد كالقرض في مجاؿ الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب

كمكافحتيما ،لذلؾ فإنيا تخضع لرقابة المجنة المصرفية  ،6عمى أساس أف ىذه األخيرة تراقب مدل
احتراـ البنكؾ كالمؤسسات المالية لألحكاـ التشريعية كالتنظيمية المطبقة عمييا ،7كبما أف المصالح

المالية لبريد الجزائر تخضع لألنظمة الصادرة عف مجمس النقد كالقرض في مجاؿ تبييض األمكاؿ

بصريح المادة  20مكرر  03مف األمر رقـ  02 -05المعدؿ كالمتمـ ،فإنيا بالنتيجة تخضع لرقابة

المجنة المصرفية.

كتجدر اإلشارة إلى أف الخطكط التكجييية الصادرة عف بنؾ الجزائر كالتي تتعمؽ بتدبير
طبؽ عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية كالمصالح
العناية الكجبة تجاه الزبائف تؤكد أنيا مكجية ًألف تي ٌ
المالية لبريد الجزائر ،كىك األمر الذم أكدتو كذلؾ الخطكط التكجييية الصادرة عف خمية معالجة

االستعالـ المالي ،كالتي يكجِّيت خصيصا ألف تيطبؽ عمى زبائف الشركات كالميف غير المالية

 _1المادة  05مف القانكف رقـ  ،01 -07المرجع السابؽ.

 _2المادة  01 /02مف القانكف رقـ  ،01 -07المرجع نفسو

 _3المادة  02 /03مف القانكف رقـ  ،01 -07المرجع نفسو.

 _4المادة  01مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،43 -02المرجع السابؽ.

 _5كىك ما يمكف استنتاجو مف خالؿ استقراء نص المادة  17مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،43 -02المرجع نفسو.
 _6المادة  10مكرر  3مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
 _7المادة  01 /105مف األمر رقـ  ،11 -03المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
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كبعض المؤسسات المالية التي ال تخضع لسمطة بمؾ الجزائر" ،1كالتي صدرت تطبيقا لنص المادة

 05مكرر مف المرسكـ التنفيذم رقـ  217 -01المعدؿ كالمتمـ.2

 -2واجب اإلخطار بالشبية في مواجية السرية المصرفية
إف بعض الميف ال يمكف ممارستيا بشكؿ صحيح في ظؿ غياب السر ،كيتعمؽ األمر

تحديدا بالمينة المصرفية ،كالتي تسمح لمف يمارسيا بالتعرؼ عمى أسرار الزبائف الذيف يتعامؿ
معيـ ،إذ يتمكف بحكـ ممارستو ليذه المينة مف االطالع عمى الكضعية المالية لمزبائف ،كما يككف

عمى عمـ بكافة العمميات التي يطمب الزبائف إجراءىا ،كىذا باإلضافة إلى ىكية كؿ الزبائف الذيف

تربطيـ بو عالقة أعماؿ .لذلؾ يككف مف المنطقي أف يحافظ عمى ما يسمى بالسرية المصرفية.3

الممقى عمى عاتؽ البنؾ بعدـ إفشاء األسرار المصرفية
السرية المصرفية ىي ذلؾ الكاجب ي
المتعمقة بزبائنو كبأمكاليـ كحساباتيـ ،كالتي آلت إليو بحكـ كظيفتو ،أك في معرض ىذه الكظيفة.4
كذلؾ عمى أساس أف البنؾ يم ٍؤتى ىم هف عمى أسرار زبائنو ،خاصة كأف عالقة البنؾ مع زبائنو تقكـ عمى
الثقة المتبادلة .فإذا كاف البنؾ ال يسمح بإقامة عالقات إال مع األشخاص الذيف يثؽ كيتأكد مف
سمعتيـ المالية ،فإف الزبكف مف جيتو يعتبر البنؾ مستكدعا ألس ارره المالية ،ككنو الجية الكحيدة
القادرة عمى حماية أمكالو مف السرقة كالضياع ،كىك األمر الذم يتعيف معو عمى البنكؾ الحفاظ

عمى تمؾ األسرار بعدـ إفشائيا لمغير أك تمكينو مف االطالع عمييا.5

تيعتبر السرية المصرفية جزء مف السرية المينية التي يتكجب عمى أم ميني أف يمتزـ بيا
في مجاؿ مينتو ،بؿ إف السرية المصرفية تغطي في حقيقتيا مفيكميف مختمفيف :األكؿ يتمثؿ في

 _ 1خمية معالجة االستعالـ المالي ،الخطكط التكجييية حكؿ تدابير العناية تجاه زبائف الشركات كالميف غير المالية كبعض
المؤسسات المالية التي ال تخضع لسمطة بنؾ الجزائر ،ص .01متاح عمى:
http://www.mf-ctrf.gov.dz/artextes%20legislatifs.html
 _2تنص المادة  05مكرر مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المعدؿ كالمتمـ ،كالمضافة بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ
 ،157 -13المعدؿ لممرسكـ التنفيذم رقـ 127 -02عمى أنو "يمكف الخمية إصدار خطكط تكجييية كتعميمات كخطكط
سمككية باالتصاؿ مع المؤسسات كاألجيزة المتمتعة بسمطة الضبط كالمراقبة ك /أك الرقابة في إطار الكقاية مف تبييض

األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما" ،المرجع السابؽ.

3

_ LASSERRE CAPDEVILLE Jérome, « Le secret bancaire en 2007 », Revue LAMY droit des
affaires, n° 24, février 2008, p 101.

 _4دمكش حكيمة ،المرجع السابؽ ،ص .94

 _5عبد الحميد رضا السيد ،المرجع السابؽ ،ص .02
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االلتزاـ بالكتماف ،كالذم يترتب عمى اإلخالؿ بو مسؤكلية مدنية ،بينما يتمثؿ الثاني السر الميني

لمبنكي ،كالذم يترتب عمى االخالؿ بو تكقيع جزاء ذم طبيعة جنائية.1

لقد كرس المشرع مبدأ السرية المصرفية في قانكف النقد كالقرض ،دكف أف يقدـ تعريفا ليا
كذلؾ مف خالؿ المادة  227منو ،حيث حدد فييا األشخاص الممزميف بيا ،ناىيؾ عف االستثناءات

الكاردة عمييا.

إذا كانت السرية المصرفية عنص ار أساسيا مف عناصر المناخ االستثمارم العاـ الذم يجب

تكفره لقياـ كضع اقتصادم كمالي كمصرفي سميـ في ظؿ كجكد دكلة تكفر األمف كاالستقرار كالعدؿ

السياسي كاالجتماعي ،2كاذا كاف ىدفيا الرئيسي ىك اجتذاب الرساميؿ المحمية كاألجنبية إلى

البنكؾ ،3كحماية كالمكدعيف كايداعاتيـ ذات المصادر المشركعة ،بحيث تجعؿ مف البنؾ الذم
يفشي بالمعمكمات عرضو لممالحقة ،فإف التزاـ ىذا البنؾ كالمؤسسات المالية باإلخطار كاإلبالغ

عف العمميات المالية المشبكىة مف االلتزامات القانكنية كالضركرية التي تقع عمى عاتقيا ،كالتي
ض أنيا ال تتناقض كمبدأ السرية المصرفية في مكاجية زبائنيا.
يي ٍفتىىر ي
فالمشرع يؤكد عمى عدـ االعتداد ال بالسر الميني كال بالسر البنكي في مكاجية الييئة

المتخصصة ،4كترتيبا عمى ذلؾ ،فإنو ال يمكف متابعة كؿ بنؾ أك مؤسسة مالية قاـ باإلخطار
بالشبية تطبيقا لما ينص عميو قانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب .5كعميو تمتزـ

البنكؾ كالمؤسسات المالية بتقديـ كافة الكثائؽ كالسجالت المصرفية أك المالية أك التجارية لمييئة

المتخصصة ،دكف أف تحتج بسرية العمميات المصرفية.6

_ LASSERRE CAPDEVILLE Jérome, « Le secret bancaire en 2007 », op. cit., p 101.

1

 _2حمادة زياد نديـ" ،تبييض األمكاؿ كال سرية المصرفية" ،الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجيتيف القانكنية كاالقتصادية:
أعماؿ المؤتمر العممي السنكم لكمية الحقكؽ بجامعة بيركت العربية ،الجزء الثالث :الجرائـ المتعمقة بأعماؿ المصارؼ

منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت ،2002 ،ص .319

 _3دمكش حكيمة" ،الت زاـ البنكؾ باإلخطار عف العمميات المشبكىة" ،المجمة األكاديمية لمبحث القانكني ،كمية الحقكؽ
كالعمكـ السياسة ،جامعة عبد الرحمف ميرة ،بجاية ،المجمد  ،08العدد  ،2013 ،02ص .285

 _4المادة  22مف القانكف  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ .ككذا المادة  15مف النظاـ رقـ  ،03 -12المرجع
السابؽ.

 _5المادة  23مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _6المادة  03 /05مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية ،المرجع
السابؽ.
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كبالتالي ينبغي أال تككف السرية المصرفية عائقا أماـ التزاـ البنكؾ كالمؤسسات المالية

بكاجب اإلبالغ عف العمميات المشبكىة ،إذ ال يجكز إعطاء حصانة لممجرميف 1باسـ السرية

المصرفية.

ثانيا :المؤسسات والمين غير المالية
عرؼ المشرع المؤسسات كالميف غير المالية في المادة  02مف القانكف رقـ 02 -05
ٌ
المعدؿ كالمتمـ كما يمي:

"كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تمك التي تمارسيا المؤسسات

المالية ،ال سيما منيا تمك المين الحرة المنظمة وخصوصا المحامين عندما يقومون بأعمال
مالية لحساب موكمييم ،والموثقين ،والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة ،وخبراء

المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين والسماسرة والوكالء الجمركيين والوسطاء

في عمميات البورصة واألعوان العقاريين ومقدمي الخدمات لمشركات ووكالء بيع السيارات

الرىانات واأللعاب وكذا تجار األحجار والمعادن الثمينة والقطع األثرية والتحف الفنية،واألشخاص
الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون في إطار مياميم عمى الخصوص باالستشارة و /أو إجراء

عمميات يترتب عمييا إيداع أو مبادالت أو توظيفات أو تحويالت أو أية حركة أخرى لألموال".

يعرؼ المؤسسات كالميف غير المالية ،كانما اكتفى باإلشارة إلييا عمى
يالحظ أف المشرع لـ ٌ
أنيا تمؾ األشخاص الطبيعية أك المعنكية التي ال تمارس النشاطات التي تمارسيا المؤسسات

المالية كالتي أشار إلييا ،ىذا مف جية.

كمف جية أخرل ،جاء ذكر ىذه المؤسسات كالميف غير المالية عمى سبيؿ الذكر كالمثاؿ ال

الحصر ،كالدليؿ عمى ذلؾ استعمالو عبارة "ال سيما" ،ككذلؾ اإلشارة األخيرة إلى "األشخاص
الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون في إطار مياميم عمى الخصوص باالستشارة و /أو إجراء

عمميات يترتب عمييا إيداع أو مبادالت أو توظيفات أو تحويالت أو أية حركة أخرى لألموال".

كمعنى ىذا أف كؿ شخص طبيعي أك معنكم ،يقكـ في إطار ميامو باالستشارة أك بإجراء

عمميات يترتب عمييا إجراء أية عممية مالية ،فإف ىذا الشخص الطبيعي أك المعنكم يعتبر ممارسا

لمينة غير مالية ،كيتكجب عميو االلتزاـ بكاجب اإلخطار.

 _1باخكية دريس" ،كاقع السرية المصرفية في الجزائر كتأثيره عمى مكافحة جريمة تبييض األمكاؿ" ،مجمة المفكر ،كمية
الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،المجمد السادس ،العدد السابع ،2011 ،ص  .318متاح عمى:

https://www.asjp.cerist.dz
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كما أنو كباالستناد إلى عبارة "السيما منيا تمك المين الحرة والمنظمة" ،فإف ىذه

المؤسسات كالميف غير المالية ىي ميف حرة ( )2ينبغي تعدادىا كتكضيحيا ،كالبحث عما إذا كاف

ىناؾ تعارض بيف التزاـ أصحاب ىذه الميف الحرة باألخطار بالشبية ،كبيف التزاميـ بحفظ أسرارىـ

المينية (.)1
 -1أنواع المؤسسات والمين غير المالية
قسـ المؤسسات كالميف غير المالية ،كباعتبارىا ميف حرة ،إلى ميف حرة في المجاؿ
تي ٌ
القانكني (أ) ،كميف حرة في المجاؿ المحاسبي كالكساطة (ب) ،كميف حرة في المجاؿ الجمركي

كيتعمؽ األمر تحديدا بالككالء الجمركييف (ج) ،كميف حرة في مجاؿ بيع األمكاؿ (د).
أ -المين الحرة في المجال القانوني

يعتبر كؿ مف المحامي 1كالمكثؽ 2كالمحضر القضائي 3ممف يمارس مينة حرة في المجاؿ
القانكني .كىؤالء يعتبركف في نظر قانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ خاضعكف لكاجب اإلخطار
بالشبية.

تيعتبر مينة المحاماة مينة حرة كمستقمة ،ىدفيا الحفاظ عمى احتراـ حقكؽ الدفع ،كتساىـ
في تحقيؽ العدالة كتعمؿ عمى احتراـ مبدأ سيادة القانكف ،4كضماف الدفاع عف حقكؽ كالمكاطف

كحرياتو ،فالمحامي يمثؿ األطراؼ أماـ المحكمة ،كيقدـ النصائح كاالستشارات القانكنية ليـ.5

كألنو يجكز لممحامي القياـ بدفع األمكاؿ نيابة عف زبائنو ،كما يجكز لو قبض األمكاؿ منيـ

مع اإلبراء ،6فإف القانكف ييمزمو كفي حالة قيامو بعمميات مالية لصالح ىؤالء ،بأف يفتح حسابا
مصرفيا مخصصا حصريا لتمؾ العمميات ،كيكدع فيو جميع المبالغ المتعمقة بيذه العمميات 7التي
أيككؿ بإجرائيا مف طرؼ زبائنو كفي ىذه الحالة يتكجب عميو أف يخطر خمية معالجة االستعالـ
 _1قانكف رقـ  ،07 -13المرجع السابؽ.

 _2قانكف رقـ  ،02 -06مؤرخ في  20فيفرم  ،2006يتضمف تنظيـ مينة المكثؽ ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية
العدد  ،14الصادر في  08مارس .2006

 _3قانكف رقـ  ،03 -06مؤرخ في  20فيفرم  ،2006يتضمف تنظيـ مينة المحضر القضائي ،الجريدة الرسمية لمجميكرية
الجزائرية العدد  ،14الصادر في  08مارس .2006

 _4مجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا ،تقرير التقييـ المشترؾ حكؿ مكافحة غسيؿ األمكاؿ كتمكيؿ
اإلرىاب ،المرجع السابؽ ،ص .21

 _5المادة  05مف القانكف رقـ  ،07 -13المرجع السابؽ.
 _6المادة  06مف القانكف رقـ  ،07 -13المرجع نفسو.
 _7المادة  19مف القانكف رقـ  ،07 -13المرجع نفسو.
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المالي في حالة اكتشافو شبية تبييض أمكاؿ ،أك اكتشافو أف تمؾ األمكاؿ الذم سمميا إياه الزبكف
الذم أككؿ إليو ميمة إجراء العممية المالية ،ىي أمكاؿ ذات مصدر غير مشركع.
كما يمكف لممحامي أف يكتشؼ شبية التبييض في حالة ما إذا تىقى ٌد ىـ إليو أحد الزبائف كطمب
استشارات ،كذلؾ مف خالؿ الحكار الدائر بيف المحامي كزبكنو ،كمف خالؿ مختمؼ األسئمة التي

يطرحيا المحامي عميو بغية استيضاح بعض األمكر.

كأما بالنسبة لممكثؽ ،كالذم ييعتبر ضابطا عمكميا مفكضا مف قبؿ السمطة العمكمية كيتكلى
ميمة تحرير العقكد ،سكاء تمؾ التي يشترط القانكف أف تككف رسمية ،أك تمؾ التي يريد األطراؼ

إضفاء صفة الرسمية عمييا ،1فقد ألزمو القانكف بفتح حساب كدائع لدل الخزينة العمكمية ،2كيسمى
ىذا الحساب بحساب الزبائف ،كذلؾ ألنو خاص بالبيكع ككؿ أنكاع المعامالت التي تتـ بيف الزبائف

كالتي يترتب عمييا التزاـ الزبكف بدفع مبمغ مالي إلى الزبكف الطرؼ اآلخر الذم تعاقد معو ،كيمتزـ

بأف يككف الدفع عف طريؽ الحساب ،كباستعماؿ إحدل كسائؿ الدفع ،كخصكصا الشيؾ .ففي ىذه

الحالة ،يمتزـ المكثؽ بإيداع كؿ األمكاؿ المخصصة لممعامالت بيف الزبائف في ىذا الحساب.

ككذلؾ األمر بالنسبة لممحضر القضائي ،كالذم ييعتبر ىك اآلخر ضابطا عمكميا مفكضا
مف قبؿ السمطة العمكمية ،كيتكلى تسيير مكتب عمكمي لحسابو الخاص كتحت مسؤكليتو ،3فيك

ممزـ كذلؾ بفتح حساب كدائع لدل الخزينة العمكمية بيدؼ إيداع األمكاؿ التي بحكزتو ،4كالتي

صمييىا مف زبائنو .ألنو كالى جانب ميمة تبميغ العقكد كاإلعالنات التي تنص عمييا القكانيف
يي ىح ِّ
كالتنظيمات ،كتنفيذ األكامر كاألحكاـ كالق اررات القضائية الصادرة غير الجزائية ،ككذا المحررات أك
السندات في شكميا ال تنفيذم ،يقكـ المحضر القضائي بتحصيؿ الديكف المستحقة كديا أك قضائيا
أك قبكؿ عرضيا أك إيداعيا.5

فعندما يقكـ المكثؽ أك المحضر القضائي بإجراء عمميات يترتب عمييا إيداع أك مبادالت
أك تكظيفات أك تحكيالت أك أية حركة أخرل لألمكاؿ ،كذلؾ في إطار ممارسة مياميما ،كيتحقؽ

ىذا األمر بالنسبة لكمييما ،كعندما يقكماف بتحصيؿ كؿ الحقكؽ كالرسكـ لحساب الخزينة العمكمية
مف طرؼ زبائنيما كالممزميف بتسديدىا ،فيدفعاف مباشرة لقباضة الضرائب المبالغ الكاجبة عمى

 _1المادة  03مف القانكف رقـ  ،02 -06المرجع السابؽ.

 _2المادة  02 /40مف القانكف رقـ  ،02 -06المرجع نفسو.
 _3المادة  04مف القانكف رقـ  ،03 -06المرجع السابؽ.

 _4المادة  02/35مف القانكف رقـ  ،03 -06المرجع نفسو.
 _5المادة  12مف القانكف رقـ  ،03 -06المرجع نفسو.
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األطراؼ بفعؿ تسديد الضريبة ،1أك عندما يقدماف استشارات ،2فإنيما ممزماف باتخاذ إجراء
اإلخطار بالشبية فكر قياـ الشؾ لدييما بكجكد شبية حكؿ مصدر األمكاؿ التي استمماىا مف طرؼ

أحد الزبائف مثال.

ب -المين الحرة في المجال المحاسبي والوساطة
تتمثؿ الميف الحرة في المجاؿ المحاسبي كالكساطة في كؿ مف مينة خبراء المحاسبة

كمحافظي الحسابات كالمحاسبيف المعتمديف ،3كالكسطاء في عمميات البكرصة.

كالخبير المحاسب ىك كؿ شخص يمارس بصفة عادية باسمو الخاص كتحت مسؤكليتو

ميمة تنظيـ كفحص كتقكيـ كتحميؿ المحاسبة كمختمؼ أنكاع الحسابات لممؤسسات كالييئات ،4بؿ

يعتبر المؤىؿ الكحيد لمقياـ بالتدقيؽ المالي كالمحاسبي لمشركات كالييئات ،كما يؤىؿ لتقديـ
استشارات لمشركات كالييئات في الميداف المالي كاالجتماعي كاالقتصادم.5

أما بالنسبة لمحافظ الحسابات ،فيك كؿ شخص يمارس ميمة المصادقة عمى صحة

حسابات الشركات كالييئات كانتظاميا كمطابقتيا ألحكاـ التشريع المعمكؿ بو ،كذلؾ بصفة عادية

كباسمو الخاص كتحت مسؤكليتو.6

كأما بالنسبة لممحاسب المعتمد ،فيك الميني الذم يمارس ميمة مسؾ كفتح كضبط

محاسبات كحسابات التجار كالشركات أك الييئات التي تطمب خدماتو ،كذلؾ بصفة عادية باسمو

الخاص كتحت مسؤكليتو.7

يالحظ أف العمؿ األساسي لكؿ مف الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات كالمحاسب

المعتمد ،يتعمؽ بحسابات التجار كالشركات كمختمؼ الييئات األخرل ،سكاء مف حيث مسكيا
كتنظيميا أك فحصيا كالتدقيؽ فييا أك المصادقة عمى صحتيا ،كذلؾ بعد االطالع عمى الكثائؽ

المحاسبية لمتاجر أك لمشركة المككمة إلييـ ميمة التدقيؽ في حساباتيا ،كعميو ،كبمجرد قياـ الشؾ
 _1المادة  01 /35مف القانكف رقـ  ،03 -06المرجع السابؽ ،كالمادة  01 /40مف القانكف  ،02 -06المرجع السابؽ.
 _2المادة  13مف القانكف رقـ  ،02 -06المرجع السابؽ.

 _3قانكف رقـ  ،01 -10مؤرخ في  29جكاف  ،2010يتعمؽ بميف الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات كالمحاسب
المعتمد ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  ،42الصادر في  11جكيمية .2010

 _4المادة  01 /18مف القانكف رقـ  ،01 -10المرجع نفسو.
 _5المادة  19مف القانكف رقـ  ،01 _10المرجع نفسو.

 _6المادة  22مف القانكف رقـ  ،01 -10المرجع نفسو.
 _7المادة  41مف القانكف رقـ  ،01 -10المرجع نفسو.
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لدييـ بكجكد شبية تبييض األمكاؿ فإنو يتكجب عمييـ أال يترددكا في إبالغ خمية معالجة االستعالـ
المالي بذلؾ.
كالكسيط في عممية البكرصة ىك كؿ شخص ذك دراية كعمـ ككفاءة في شؤكف األكراؽ

المالية ،كيقكـ بعقد عمميات بيع كشراء األكراؽ المالية مف خالؿ بكرصة األكراؽ المالية ،كفي

المكاعيد الرسمية المحددة ليا ،لحساب العمالء ،مقابؿ عمكلة يحددىا كؿ مف البائع كالمشترم ،أك

ىك كؿ مف يتكسط في بيع كشراء األكراؽ المالية لحساب الغير .1كتجدر اإلشارة إلى أنو ال يمكف
أف يككف كسيطا إال الشخص المعنكم ،كتحديدا الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا ليذا
الغرض ،باإلضافة إلى البنكؾ كالمؤسسات المالية ،كىك ما أكده القانكف المتعمؽ ببكرصة القيـ
المنقكلة بعد تعديمو سنة  ،1003بعد أف كاف يسمح لألشخاص الطبيعييف ممارسة نشاط الكسيط

في عمميات البكرصة قبؿ ذلؾ.2

كعميو ،كفي حالة ما إذا اكتشؼ الكسيط في عمميات البكرصة شبية تبييض لألمكاؿ ،أك

اكتشؼ أف العمميات التي تـ إجراؤىا غير متناسقة مع المعمكمات التي حازىا مف زبكنو عف ىذا
األخير أك تمؾ المتعمقة بنشاطاتو التجارية ،فإنو يتكجب عميو ،أم الكسيط في عمميات البكرصة

كباإلضافة إلى عدـ إجرائو العممية التي طمب الزبكف إجراءىا ،أف يكقؼ عالقة األعماؿ التي
تربطو بيذا الزبكف كأف يتخذ إجراء اإلخطار بالشبية في مكاجية خمية معالجة االستعالـ المالي.3
ج -الوكالء الجمركيون
الككيؿ الجمركي ىك الككيؿ لدل الجمارؾ حسب التسمية التي يطمقيا عميو المرسكـ

التنفيذم الذم يتعمؽ باألشخاص المؤىميف بالتصريح المفصؿ لمبضائع ،4كذلؾ بعد مطابقة
المصطمح الكارد في ىذا األخير في صيغتو الفرنسية مع المصطمح الذم أكرده قانكف الكقاية مف
 _ 1تكاتي نصيرة" ،المركز القانكني لمكسيط المالي في بكرصة القيـ المنقكلة" ،المجمة األكاديمية لمبحث القانكني ،كمية
الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة عبد الرحمف ميرة ،بجاية ،عدد خاص  ،2017ص .ص  .131 -115متاح عمى:
http://univ-bejaia.dz

 _2المادة  06مف المرسكـ التشريعي رقـ  ،10 -93المؤرخ في  23مام  ،1993يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة ،الجريدة
الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  ،34الصادر في  23مام  ،1993معدؿ كمتمـ بمكجب القانكف رقـ  ،04 -03مؤرخ
في  17فيفرم  ،2003الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  ،11الصادر في  19فيفرم .2003
_ Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse, Lignes directrices sur les
mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement de terrorisme, p 06. Disponible sur : https://www.cosob.org
3

 _4المادة  02مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،288 -10يتعمؽ باألشخاص المؤىميف بالتصريح المفصؿ لمبضائع ،المؤرخ في
 14نكفمبر  ،2010الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  ،71الصادر في  24نكفمبر .2010
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تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما حيف النص عمى أنكاع المؤسسات كالميف غير

المالية ،في صيغتو الفرنسية ىك اآلخر ،1حيث يستعمالف مصطمح commissionnaire en

.douane

كىك كؿ شخص طبيعي أك معنكم معتمد مف قبؿ إدارة الجمارؾ ليقكـ لصالح الغير

باإلجراءات الجمركية المتعمقة بالتصريح المفصؿ بالبضائع عمى كامؿ التراب الكطني ،2كذلؾ بعد
حصكلو عمى اعتماد مف الجية الكصية المخكلة بذلؾ .ف ييالحظ أف عممو يقكـ أساسا عمى صفتو
كككيؿ ،حيث يضطمع بميمة استكماؿ اإلجراءات المتعمقة بالتصريح المفصؿ بالبضائع نيابة عف
أصحابيا ،سكاء عند خركجيا أك عند دخكليا مف كالى التراب الكطني.3

يمتزـ الككيؿ لدل الجمارؾ بتحرير التصريح المفصؿ ،كيكقعو بصفتو مصرحا ،4كما يمتزـ
المصرح بالتكقيع عميو .كفي ىذه الحالة يجب التكضيح أف التصريح المفصؿ يجب أف يتضمف
مجمكعة مف البيانات اإللزامية المتعمقة بالبضاعة كبصاحب البضاعة ،كبكجية البضاعة ،5كما
يجب أف يككف ىذا التصريح المفصؿ مرفقا بكؿ الفكاتير النيائية ككؿ كثيقة أخرل مطمكبة
1

_ Article 03 du décret exécutif n° 10- 288, du 14 novembre 2010, relatif aux personnes habilitées à
déclarer les marchandises en détail, journal officiel de la république algérienne n° 71, du 24 novembre
2010.

 _2المادة  03مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،288 -10المرجع السابؽ.

 _ 3لعيد مفتاح" ،مسؤكلية الككيؿ المعتمد لدل الجمارؾ في القانكف الجزائرم" ،مجمة الحقيقة لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
جامعة أحمد دراية ،أدرار ،المجمد  ،12العدد  ،27سبتمبر  ،2018ص .ص  .119 -118متاح عمى:

https://www.asjp.cerist.dz

 _4المادة  01 /11مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،288 -10المرجع السابؽ.
5

_ Article 05 de la décision n° 12 du 03 février 1999, déterminant la forme de la déclaration en détail,
les énonciations qu’elle dit contenir et les documents qui doivent y être annexés «La déclaration en
détail doit :
1 - être rédigée lisiblement sans rature, ni surcharge, par procédé dactylographique ou procédé.
2- ne comporter qu’un expéditeur (exportateur) et un destinataire unique (importateur).
3- comporter les énonciations relatives :
* au code du régime douanier assigné aux marchandises,
* au numéro du feuillet,
* au nombre total des articles déclarés,
* à l’opérateur économique
* au type de l’opération,
* au mode de financement,
* aux conditions de livraison,
* au fournisseur ou au destinataire à l’étranger,
* aux éléments de la valeur,
* au code pays d’achat ou de vente, pays de provenance ou de première destination,
* au code pays d’origine,
* aux liens entre l’acheteur et le vendeur
* au déclarant (n° d’agrément, ligne/ répertoire, n° de crédit),
* la domiciliation bancaire, le cas échéant,
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 كذلؾ حتى يتـ إجراء المقارنة بيف ما ىك يم ىدك هف في الفكاتير كبيف ما ىك يم ىدك هف في.1قانكنا
. كالتأ ٌكد مف صحة ما كرد في التصريح،التصريح
 بأف، كاذا اكتشؼ الككيؿ الجمركي شبية تبييض األمكاؿ عمى مستكاه،كفي ىذه الحالة
 خصكصا، أك ال يكجد تطابؽ بيف مضمكنيا كبيف البضاعة،يككف ىناؾ تزكير في الفكاتير المقدمة

 ألنو مف بيف أساليب تبييض. يمتزـ باإلخطار بالشبية،2كأنو ىك المكمؼ بتقديـ البضاعة لمفحص
 أك إلى ما يسمى الجنات الضريبية أك،األمكاؿ أف يتـ عف طريؽ تيريبيا نحك الدكؿ اآلمنة جبائيا

 عف طريؽ التالعب في الفكاتير، كيتـ ذلؾ بكاسطة عمميات التجارة الخارجية،مناطؽ أكفشكر
.3كالتصريحات الجمركية عف طريؽ تزكيرىا بالمجكء إلى خدمات محترفي تزكير الكثائؽ

* aux bureaux frontières ou de destinations, le cas échéant,
* au régime douanier précèdent, le cas échéant,
* à la déclaration sommaire,
* à la ligne sommier,
* au nombre total des colis déclarés, leur poids total brut et la localisation des marchandises,
* au transport de ou vers l’étranger (la nationalité, le dernier mode, l’identification),
* au transport intérieur, en cas de transit (le mode, l’identification),
* aux indications afférentes aux véhicules importés par les particuliers
* à la désignation et à la codification tarifaire des marchandises, ainsi qu’aux nombre de conteneurs,
nature, marques et numéro des colis,
* au régime fiscal auquel est soumis l’article, ainsi qu’au tarif préférentiel, le cas échéant, et à son
origine,
* au poids net et à la quantité complémentaire de chaque article, le cas échéant,
* à la valeur en douane de l’article
* au code des pièces jointes à la déclaration,
* au lieu d’utilisation et d’entreposage des marchandises admises sous le couvert d’un régime douanier
économique,
* à la liquidation détaillée des droits et taxes et à la récapitulation des articles ainsi qu’au mode de
paiement des droits et taxes,
* à l’engagement souscrit par le déclarant » .
Disponible sur http://www.douane.gov.dz
1
_ Article 06 de la décision n° 12, ibid.

 الجريدة الرسمية، يتضمف قانكف الجمارؾ،1979  جكيمية21  المؤرخ في،07 -79  مف القانكف رقـ01/82 _ المادة2
04 -17  مف القانكف رقـ37  كالمعدلة كالمتممة بمكجب المادة، معدؿ كمتمـ،1979  جكلية24  الصادر في،30 العدد

 الصادر،11  الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد،07 -79  يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ،2017  فيفرم16 المؤرخ في

.2017  فيفرم19 في

 تقرير التقييـ المشترؾ حكؿ مكافحة غسيؿ األمكاؿ كتمكيؿ،_ مجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا3
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كلما كانت ىناؾ إمكانية أف يي ىك ِّك ىؿ الككيؿ المعتمد لدل الجمارؾ أحد مستخدميو لمقياـ
1
صكير إمكانية حدكث تكاطئ بيف مالؾ
بإجراءات التصريح الجمركي  ،فإنو في ىذه الحالة ييمكف تى ى
البضاعة كبيف ىذا المستخدـ كتزكير التصريح المفصؿ ،بيدؼ الحصكؿ عمى تسييؿ لتيريب
األمكاؿ قصد تبييضيا.
كباإلضافة إلى ما تقدـ ،كأثناء مرحمة قياـ الككيؿ لدل الجمارؾ ،باعتباره مصرحا ،بدفع

الحقكؽ كالرسكـ ككؿ المبالغ األخرل المستحقة إلى إدارة الجمارؾ ،يمكف لو كذلؾ اكتشاؼ شبية

ت ،أك أف الزبكف المعني بدفع الرسكـ أك الحقكؽ المذككرة أعاله مشتبو
تبييض األمكاؿ إذا يك ًج ىد ٍ
فيو  .فالدفع يمكف أف يككف نقدا كما يمكف أف يككف بأية كسيمة دفع أخرل ذات قكة إبرائية .2غير
أنو إذا تجاكزت قيمة ىذه الحقكؽ كالرسكـ  2.000.000دج ،فإنو في ىذ الحالة يتعيف دفعيا لزاما

عف طريؽ إحدل كسائؿ الدفع الكتابية .3كلذلؾ يتكجب عمى ىذا الككيؿ لدل الجمارؾ اف ييبمغ
خمية معالجة االستعالـ المالي بكجكد شبية تبييض لألمكاؿ حاؿ اكتشافيا.
د -المين الحرة في مجال بيع األموال

ييعتبر كؿ مف محافظ البيع بالمزايدة كالعكف العقارم كمقدـ الخدمات لمشركات ،كككيؿ بيع
السيارات ،كتاجر األحجار الكريمة كالمعادف الثمينة كالقطع األثرية كالتحؼ الفنية ممف يمارس مينة
حرة في مجاؿ بيع األمكاؿ.

محافظ البيع بالمزايدة ضابط عمكمي مفكض مف قبؿ السمطة العمكمية ،يسير مكتبا

عمكميا لحسابو الخاص ،كتحت مسؤكليتو ،4كيتكلى ميمة تقييـ كبيع المنقكالت كاألمكاؿ المنقكلة
المادية ،كبيعيا في المزاد العمني ،ناىيؾ عف تقديـ استشارات في حدكد اختصاصاتو.5

ييمزـ محافظ البيع بالمزايدة ،شأنو في ذلؾ شأف المكثؽ كالمحضر القضائي كالمحاميف بفتح
حساب كدائع لدل الخزينة العمكمية ،كذلؾ بيدؼ إيداع األمكاؿ التي يحكزىا ،سكاء أكانت أمكاال

 _1المادة  02 /11مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،288 -10المرجع السابؽ.

 _2المادة  01 /105مف القانكف رقـ  ،07 -79المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
 _3المادة  03مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،153 -15المرجع السابؽ.

 _4المادة  04مف القانكف رقـ  ،07 -16المؤرخ في  03أكث  ،2016يتضمف تنظيـ مينة محافظ البيع بالمزايدة ،الجريدة
الرسمية لمجميكرية الجزائرية ،العدد  ،46الصادر في  03أكث .2016

 _5المادة  12مف القانكف  ،07 -16المرجع نفسو.
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ناتجة عف عمميات البيع التي يقكـ بيا ،أك تمؾ التي يقكـ بتحصيميا مف زبائنو الممتزميف بتسديدىا

كالحقكؽ كالرسكـ التي تدفع لحساب الخزينة العمكمية ،كالضرائب التي تدفع لقباضة الضرائب.1

كذلؾ امتثاال لما ينص عميو المرسكـ التنفيذم المتعمؽ بالحد المطبؽ عمى عمميات الدفع
التي يجب أف تتـ بكسائؿ الدفع ،إذ أف كمما فاؽ مبمغ العممية  2.000.000دج ،كمما تكجب دفع

المبمغ عف طريؽ إحدل كسائؿ الدفع .2كعميو ،كاذا اكتشؼ محافظ البيع بالمزايد ،سكاء مف خالؿ
تقديمو استشارة ألحد زبائنو ،أك مف خالؿ طبيعة الصفقات التي يبرميا الزبكف ،بأف تككف غير

متناسبة مع الكضع االقتصادم لمزبكف ،أف ىناؾ شبية تبييض لألمكاؿ ،التزـ باإلخطار بكجكد ىذه

الشبية.

العكف العقارم ،أك تحديدا الككيؿ العقارم ،3كىك ما يؤكده المرسكـ التنفيذم المتعمؽ
بممارسة مينة الككيؿ العقارم الصادر في صيغتو الفرنسية ،كالتي أكردت المصطمح ذاتو الذم كرد
في المادة الرابعة مف قانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما في نسختو

الفرنسية كذلؾ ،4حيث أف كال النصيف يستعمالف مصطمح .agent immobilier

كالككيؿ العقارم ىك كؿ شخص طبيعي أك معنكم ،يمتزـ بمكجب ككالة كبمقابؿ أجر ،بأف

العق ًارىي ٍي ًف
يقدـ خدمات ذات طابع تجارم ككسيط في الميداف العقارم أك في ميداف اإلدارة كالتسيير ى

لحساب أك لفائدة مالكيف .5كعميو ،يمكف أف يككف كسيطا في البحث عف شراء أك إيجار أك مبادلة
أمالؾ عقارية أك محالت تجارية كالمفاكضة فييا ،كابراـ العقكد بشأنيا ،كما يمكف أف يككف كسيطا
العق ًارىي ٍي ًف .6
عقاريا ،أك يككف قائما باإلدارة كالتسيير ى

 _1المادة  45مف القانكف رقـ  ،07 -16المرجع السابؽ.

 _2المادة  03مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،153 -15المرجع السابؽ.

 _3مرسكـ تنفيذم رقـ  ،18 -09مؤرخ في  20جانفي  ،2009يحدد التنظيـ المتعمؽ بممارسة مينة الككيؿ العقارم
الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  ،06الصادر في  25جانفي .2009
_ Article 01 du décret n° 09- 18, du 20 janvier 2009, fixant la règlementation relative à l’exercice de
la profession d’agent immobilier, journal officiel de la république algérienne n°06, promulgué le 25
janvier 2009 : « en application des dispositions……le présent décret a pour objet de fixer la
règlementation relative à la profession d’agent immobilier ». Et l’article 04 de la loi n° 05- 01,
modifiée et complétée : «… entreprises et professions non financières….les agents
immobiliers….. », op. cit.
4

 _5المادة  02مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،18 -09المرجع السابؽ.

 _6المادتاف  03ك 04مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،18 -09المرجع نفسو.
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كثي ار ما يرغب أصحاب األمكاؿ المشبكىة كغير المشركعة في تبييضيا عف طريؽ شراء

العقارات ،ثـ إعادة بيعيا كالحصكؿ في المقابؿ عمى شيكات كأكراؽ مالية .1كيشير تقرير التقييـ
المشترؾ حكؿ مكافحة غسيؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب الصادر سنة  ،1020أف نشاط المتاجرة في
العقارات ،سكاء بشراء كبيع سكنات أك استئجارىا ،أك بشراء كبيع األراضي كبيعيا إما عمى حاليا
أك بعد تشييد مباني فكقيا ،أك مف خالؿ تشييد مراكز تجارية بغية شرائيا ،يعد مف األساليب

المستخدمة في تبييض األمكاؿ في الجزائر.2

كبالتالي يتـ المجكء إلى الككيؿ العقارم ليدلٌيـ عمى العقارات المتكفرة ،كفي ىذه الحالة ،كاذا

اشتبو الككيؿ العقارم في طبيعة األمكاؿ المقدمة كثمف لمعقارات التي يريد شراءىا أحد الزبائف ،أك

أنيا ال تتناسب مع األكضاع المالية الحقيقية لمزبكف ،كمع طبيعة نشاطو ،فيمتزـ في ىذه الحالة

باإلخطار بكجكد شبية تبييض لألمكاؿ.

مقدـ الخدمات لمشركات ىك كؿ شخص طبيعي أك معنكم ،تتمثؿ كظيفتو األساسية في

عرض كتقديـ خدماتو لمشركات ،بحيث يككف مقدـ الخدمات متخصصا في مجاؿ معيف .كخدمات
اإلعالـ اآللي ،كخدمات االستشارات ،كخدمات االستثمار ،إلى غيرىا مف أنكاع الخدمات.

تعتبر شركات الكاجية أك الشركات الكىمية ،مف األساليب المبتكرة لتبييض األمكاؿ ،إذ يتـ
تأسيس الشركة بصكرة قانكنية ،لتمارس نشاطا معينا ،غير أنيا ال تقكـ في الكاقع بمزاكلة النشاط

المنصكص عميو في عقدىا التأسيسي ،بؿ تيستغؿ ككسيطة في عمميات تبييض األمكاؿ غير
المشركعة ،3بجعميا كاجية إلخفاء األعماؿ غير المشركعة ،باستخداـ اسميا التجارم كذمتيا
المالية لغرض فتح حسابات باسميا لدل البنكؾ ،4لتيستغؿ تمؾ الحسابات في تحكيؿ األمكاؿ ،إلى
حسابات أخرل ،في دكؿ أخرل ،تمتاز بمنظكمة سرية العمميات الحسابات كالعمميات المصرفية.5

 _1السبكي ىاني ،المرجع السابؽ ،ص .92

 _2مجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا ،تقرير التقييـ المشترؾ حكؿ مكافحة غسيؿ األمكاؿ كتمكيؿ
اإلرىاب ،المرجع السابؽ ،ص .18

 _ 3لعكارـ كىيبة" ،البنياف القانكني لمجريمة البيضاء ،جريمة العصر "تبييض األمكاؿ"" ،المجمة األكاديمية لمبحث القانكنية
كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة عبد الرحمف ميرة ،بجاية ،العدد  ،2011 ،01ص  .239متاح عمى:
https://www.asjp.cerist.dz

 _4دمكش حكيمة ،مسؤكلية البنكؾ بيف السرية المصرفية كتبييض األمكاؿ ،المرجع السابؽ ،ص .ص .76 -75
 _5السبكي ىاني ،المرجع السابؽ ،ص .93
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كيككف األمر أكثر تعقيدا إذا كاف ليذه الشركات نشاطات مشركعة ،فتختمط األمكاؿ غير

المشركعة مع األمكاؿ المشركعة.1

كعميو ،كبمجرد أف يشتبو مقدـ الخدمات المتعامؿ مع شركة متكرطة في عمميات تبييض
األمكاؿ ،في أمرىا كفي معامالتيا ،يتكجب عميو القياـ باإلخطار بالشبية.
كبالنسبة لككيؿ بيع السيارات ،فيك كؿ شخص يحصؿ عمى اعتماد لممارسة نشاط تسكيؽ

المركبات الجديدة ،كذلؾ بعد أف يحصؿ عمى ككالة يمنحيا لو صانع السيارات ،حتى يتمكف الككيؿ
مف تسكيؽ منتجات صانع السيارات عمى التراب الكطني ،كلمدة معينة.2

يعتبر شراء السيارات الجديدة كالفخمة مف األساليب التقميدية المتبعة في تبييض األمكاؿ

حيث يقكـ أصحاب األمكاؿ غير المشركعة بشراء السيارات الجديدة كالفخمة ،ثـ يقكمكف بإعادة بيع

ما تـ شراؤه مقابؿ الحصكؿ عمى شيكات بقيمة ما تـ بيعو ،3ليتـ بعد ذلؾ إجراء العديد مف
التحكيالت المالية في محاكلة منيـ لطمس المصدر غير المشركع ليذه األمكاؿ .فيككف بذلؾ شراء
السيارات أك غيرىا مف السمع الثمينة أكؿ مرحمة مف مراحؿ التبييض.
كعميو ،يقع عمى عاتؽ كؿ ككيؿ بيع السيارات التزاـ باإلخطار في حالة اشتباىو في الزبكف

الذم يتعامؿ معو.

تاجر األحجار كالمعادف الثمينة كالقطع األثرية كالتحؼ الفنية ،ىك في األصؿ تاجر يمارس

عمال تجاريا كيتخذه مينة معتادة لو ،4مختص في بيع األحجار كالمعادف الثمينة كالقطع األثرية
كالتحؼ الفنية .كال تستكجب ممارسة تجارة المعادف الثمينة كاألحجار الكريمة سكل التسجيؿ في
التجارم ،عمى أف ميمة تكزيع الذىب كاستيراده تقع عمى عاتؽ الككالة الكطنية لمذىب ،كىي ىيئة

حككمية تيدؼ إلى تأميف الذىب الخاص بصانعي المجكىرات.
يعتبر تاجر األحجار كالمعادف الثمينة كالقطع األثرية كالتحؼ الفنية ممزما باإلخطار
بالشبية متى اشتبو في أحد الزبائف أك عدـ مشركعية أمكاليـ ،خصكصا كأنو يعتبر ىك اآلخر ممف

يمجأ إليو أصحاب األمكاؿ غير المشركعة ،كذلؾ بيدؼ شراء التحؼ الفنية الناذرة أك القطع

األثرية ،أك األحجار الكريمة ،إلعادة بيعيا مرة أخرل ،كتحكيؿ األمكاؿ الناتجة عنيا إلى شيكات
 _1دمكش حكيمة ،مسؤكلية البنكؾ بيف السرية المصرفية كتبييض األمكاؿ ،المرجع السابؽ ،ص .76

 _2المادة  02كما بعدىا مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،58 -15المؤرخ في  08فيفرم  ،2015يحدد شركط ككيفيات ممارسة
نشاط ككالء المركبات الجديدة ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  ،05الصادر في  08فيفرم .2015

 _3لعكارـ كىيبة" ،البنياف القانكني لمجريمة البيضاء ،جريمة العصر "تبييض األمكاؿ"" ،المرجع السابؽ ،ص .239
 _4المادة  01مف األمر رقـ  ،59 -75المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
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إلجراء العديد مف التحكيالت المالية عبر الحسابات إلى الخارج ،1كذلؾ في محاكلة منيـ إلخفاء
المصدر غير المشركع ألمكاليـ.
 -2واجب اإلخطار بالشبية في مواجية السرية المينية
ال يقتصر االلتزاـ بالسر عمى فئة البنكؾ كالمؤسسات المالية كالمصالح المالية لبريد

الجزائر ،فيذا السر المصرفي ييعد جزءا مف السر الميني بصفة عامة ،كالذم يعتبر كاجبا قانكنيا
مفركضا عمى مف ييعيد إليو بشيء أك بمعمكمة ما .فالسر الميني مف االلتزامات األساسية التي
ب عمى خرقيا بعقكبات جنائية
يتكجب عمى أصحاب ىذه الميف الحرة أف يتقيدكا بيا .كالتي يي ىعاقى ي
نص عمييا تقنيف العقكبات ،حيث جاء في الفقرة األكلى مف نص المادة  302منو ما يمي:

" يعاقب بالحبس من شير إلى ستة أشير ،وبغرامة من 220222إلى  1220222دج....

جميع األشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المينة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة عمى أسرار

أدلي بيا إلييم ،وأفشوىا في غير الحاالت التي يوجب عمييم فييا القانون إفشاءىا ويصرح ليم

بذلك"

يالحظ أف كؿ مف أ ٍيؤتي ًم ىف عمى سر بحكـ مينتو ،فإنو ممزـ بالحفاظ عمى ىذا السر كعدـ
إفشائو ،كذلؾ ميما كاف ىذا السر ،سكاء أكاف صغي ار أك كبيرا .ىذا مف جية .كمف جية أخرل

ييشترط كحتى تككف الكقائع الممنكع إفشاءىا س ار مينيا ،أف تككف كثيقة الصمة بممارسة الميني
لمينتو.2
غير أف المشرع ختـ الفقرة األكلى مف المادة المذككرة أعاله مف تقنيف العقكبات بالعبارة

التالية...." :وأفشوىا في غير الحاالت التي يوجب عمييم القانون فييا إفشاءىا ويصرح ليم
بذلك" .كىذا معناه ،أنو ىناؾ حاالت يمكف أف يفرض فييا القانكف عمى الممزـ بكتماف السر الميني
مف حيث األصؿ ،إفشاءه مف دكف أف يتعرض لمعقاب ،ألف اإلفشاء كاف قانكنيا.

كيعتبر اإلخطار بالشبية ،التزاما قانكنيا ،مفركضا عمى كؿ خاضع ،أف ينفذه في حالة

اشتباىو بكجكد شبية تبييض األمكاؿ غير المشركعة .كذلؾ دكف أف يككف إخطاره ىذا خرقا لمسرية
ض بو أف يحترميا .ألف اإلخطار في ىذه الحالة سيككف في شكؿ إدالء بمجمكعة
المينية التي يي ٍفتىىر ي
مف المعمكمات المتعمقة بزبكنو الذم تعامؿ معو ،سكاء أكانت ىذه المعمكمات شخصية خاصة
بيكيتو ،أك مالية كاإلفصاح عف العمميات المالية التي أجراىا ،مف خالؿ حسابو ،إلى غيرىا مف

 _ 1لعكارـ كىيبة" ،البنياف القانكني لمجريمة البيضاء ،جريمة العصر "تبييض األمكاؿ"" ،المرجع السابؽ ،ص .239
 _2أرتباس نذير ،المرجع السابؽ ،ص .43
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المعمكمات الضركرية ،كالتي يتكجب عميو أصال أف يصرح بيا لخمية معالجة االستعالـ المالي
باعتبارىا الجية المكمفة بتمقي اإلخطارات بالشبية.
فالسرية المينية ال يمكف أف تقؼ حائال دكف قياـ الخاضعيف مف أصحاب الميف
كالمؤسسات غير المالية الذيف أي ٍف ً
ض ىي إلييـ بأسرار تتعمؽ بزبائنيـ ،بكاجب األخطار بالشبية بصفتو
كاجبا قانكنيا.
بؿ إف المشرع كفي مقابؿ الزاميـ بكتماف أسرار مينيـ في القكانيف المنظمة ليا ،كعمى
غرار ما كرد الفقرة األكلى مف المادة  302مف تقنيف العقكبات ،يمنح ليـ إمكانية إفشاء األسرار في
الحاالت التي يفرضيا القانكف ،كىك األمر الذم يفيـ مف العبارات التالية:

"يُمنع عمى المحامي إبالغ الغير بمعمومات.....مع مراعاة األحكام التشريعية التي
تقضي بخالف ذلك".1
""يُمْ َزمُ الموثق بالسر الميني......إال...باقتضاءات أو إعفاءات منصوص عمييا في
القوانين واألنظمة المعمول بيا".2
"يؤدي المحضر القضائي ....اليمين اآلتية.... :وأكتم سرىا" ،3"...يجب عمى المحضر

القضائي أن يقوم بميامو ...إال في حالة وجود مانع".4

"يُمْ َزمُ محافظ البيع بالمزايدة بالسر الميني. ......إال...باقتضاءات أو إعفاءات منصوص
عمييا في التشريع الساري المفعول".5
"ال يتقيد الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بالسر الميني في

الحاالت المنصوص عمييا في القانون.6"....

كىك األمر الذم أكده قانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،حيف نص عمى

أ نو ال يمكف االحتجاج بالسر الميني في مكاجية خمية معالجة االستعالـ المالي .7كما أكد عدـ
 _1المادة  13مف القانكف رقـ  ،07 -13المرجع السابؽ.
 _2المادة  14مف القانكف رقـ  ،02 -06المرجع السابؽ.
 _3المادة  11مف القانكف رقـ  ،03 -06المرجع السابؽ.
 _4المادة  18مف القانكف رقـ  ،03 -06المرجع نفسو.

 _5المادة  21مف القانكف رقـ  ،07 -16المرجع السابؽ.
 _6المادة  72مف القانكف رقـ  ،01 -10المرجع السابؽ.

 _7المادة  22مف القانكف رقـ  ،01 -05المعؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
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تعرض المخطر ،ألية متابعة بسبب انتياؾ سر مينتو ،كقاـ بتقديـ معمكمات عف حسف نيتو

لمخمية ،كذلؾ بصفتو خاضعا لكاجب اإلخطار كمطبقا لو.1
الفرع الثاني

وجية اإلخطار بالشبية :خمية معالجة االستعالم المالي
أصبحت مخاطر تبييض األمكاؿ في تزايد كتفاقـ مستمريف ،مما أثار قمؽ المجتمع الدكلي

ككلٌد لديو المزيد مف الحرص عمى الكقاية منو كمكافحتو ،حتى أنو اعتبر أف الجيكد التي تبذليا
كؿ دكلة في سبيؿ حماية نظاميا المصرفي منو معيا ار لتصنيفيا في خانة الدكؿ المتعاكنة في

مجاؿ مكافحة تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب أـ ال.
بادرت الجزائر ،كخطكة أكلى ،إلى المصادقة كبتحفظ عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة

الجريمة المنظمة عبر الكطنية المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة لسنة

 ،21000كالتي تفرض عمى كؿ دكلة طرؼ فييا أف تنظر في مسألة إنشاء "وحدة استخبارات
مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحميل وتعميم المعمومات عما يحتمل وقوعو من غسل

لألموال".3

كعمال بالتكصية التاسعة كالعشريف مف تكصيات مجمكعة العمؿ المالي ،التي تمزـ الدكؿ

بإنشاء خمية تحريات مالية تعمؿ كمركز كطني لتمقي كتحميؿ اإلخطارات المتعمقة بالعمميات

المشبكىة ،ككؿ المعمكمات التي ليا عالقة بجريمة تبييض األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب المحتممة.4
كتأكيدا عمى رغبة الجزائر في مكافحة ىذا النكع مف اإلجراـ المالي الذم يمس النظاـ المصرفي
بشكؿ مباشر ،تـ إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي ،يمنًحت ليا صفة السمطة اإلدارية المستقمة
سنكات بعد إنشائيا (أكال) ،كالمكمفة أساسا بتمقي اإلخطارات ،كذلؾ إلى جانب مجمكعة مف
االختصاصات األخرل (ثانيا).

 _1المادة  23مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.

 _2اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة
المرجع السابؽ.

 _3المادة /1-7ب مف إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية ،المرجع نفسو.
_ Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération, 29ème recommandation du GAFI, op. cit., p 24.
4
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أوال :الطبيعة القانونية لخمية معالجة االستعالم المالي
تعتبر خمية معالجة االستعالـ المالي كسمطة إدارية مستقمة ( )2كحدة استخبارات مالية

ت لمكقاية مف تبييض األمكاؿ عبر القنكات البنكية
ِّص ٍ
ميمة في الجزائر ،كأبرز آلية مؤسساتية يخص ى
كالمالية ،كذلؾ بالنظر إلى الدكر الذم أنيط بيا في ىذا المجاؿ ،1غير أف ىذه االستقاللية تعرؼ
بعض الحدكد الكاجب تكضيحيا (.)1

 -1خمية معالجة االستعالم المالي سمطة إدارية مستقمة.
تفرض استقاللية سمطات النشاط االقتصادم قبؿ كؿ شيء الغياب التاـ لجميع أنكاع الرقابة
السمٌمية كالرقابة الكصائية عنيا ،كذلؾ بغض النظر عف ككنيا تتمتع بالشخصية القانكنية أك ال تتمتع
ٌ
بيا ،عمى أساس أف الشخصية القانكنية ال تعتبر معيا ار حاسما كفعاال لقياس درجة ىذه االستقاللية
باإلضافة إلى عدـ تمقي أية أكامر أك تعميمات مف الحككمة ،حيث تعتبر ىيئات إدارية أككمت ليا قدرة

التصرؼ كالعمؿ نيابة عف الدكلة بدكف أف تككف تابعة لمحككمة.2

عمى غرار المؤسسات العمكمية التي عادة ما يرجع اختصاص انشائيا إلى السمطة

التنفيذية ،نشأت خمية معالجة االستعالـ المالي بمكجب مرسكـ تنفيذم 3سنة  ،1001كقد اعتبرىا
المشرع مؤسسة عمكمية تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي.4

كقد كاف المشرع صريحا في النص عمى استقاللية 5ىذه الخمية المكمفة بمكافحة تبييض
األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،كالتي تنشأ لدل الكزير المكمؼ بالمالية.

 _1العيد سعدية ،المرجع السابؽ ،ص .243

 -2منصكر داكد ،اآلليات القانكنية لضبط النشاط االقتصادم في الجزائر ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه العمكـ في
الحقكؽ ،تخصص :قانكف األعماؿ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،قسـ الحقكؽ ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة-2015 ،
 ،2016ص .143

 _3مرسكـ تنفيذم رقـ  ،127 -02المرجع السابؽ.

 _4المادة  02مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المرجع نفسو.

كيرل األستاذ زكايمية رشيد ،بأف الخمية بيذه الصفة التي منحيا إياىا المشرع بمكجب المرسكـ التنفيذم المنشئ ليا ،ىي

جياز غير نمطي ، la cellule est un organe atypique ،كذلؾ عمى أساس أف تسيير االعتمادات الممنكحة لمخمية يتـ
كقفا لقكاعد المحاسبة العمكمية ،كلذلؾ يمكف أف تصنؼ ضمف فئة المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم .كذلؾ في
إطار المرسكـ التنفيذم المنشئ ليا سنة  .1001راجع:
ZOUAIMIA Rachid, « Blanchiment d’argent et financement du terrorisme, l’arsenal juridique », op.
cit., p11.

 _5المادة  01مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المرجع السابؽ.
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غير أنو رغـ ذلؾ ،ذكر فريؽ التقييـ في تقرير التقييـ المشترؾ حكؿ مكافحة غسيؿ األمكاؿ

كتمكيؿ اإلرىاب لسنة  ،11020أنو ىناؾ غمكض في الكضع القانكني لمخمية ،حيث أف مفيكـ

المؤسسة العمكمية غير مكجكد أك غير محدد في القانكف الجزائرم ،حتى أف القانكف التكجييي
لممؤسسات العمكمية االقتصادية لـ يكرد مفيكـ المؤسسة العمكمية مجردا ،2كىذا األمر حسب
التقرير يشكؾ في الكضع القانكني لمخمية .كعمى ىذا األساس اعتيبًرت الجزائر غير ممتزمة
بالتكصية التاسعة كالعشريف مف التكصيات األربعيف الصادرة عف مجمكعة المعمؿ المالي.
كعمى ىذا األساس أشارت السمطات الجزائرية أنو تـ تقديـ اقتراحات لتعديؿ ىذا الكضع كالذم

ال يتحقؽ إال مف خالؿ إجراء تعديؿ قانكني ،إذ تطمح أف يي ٍعطىى لمخمية مركز سمطة إدارية ،مما
يعطييا استقاللية أكبر كتسييالت لتسيير شؤكنيا.3
كىك ما تحقؽ بعد سنتيف مف تاريخ صدكر تقرير التقييـ المشترؾ حكؿ مكافحة غسيؿ

قرر المشرع أف يمنح خمية معالجة االستعالـ
األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب الخاص بالجزائر ،حيث ٌ
المالي صفة السمطة اإلدارية المستقمة ،كقد منحت ىذه الصفة بمكجب قانكف معدؿ لألمر المتعمؽ

 _1مجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ الكسط كشماؿ إفريقيا ،تقرير التقييـ المشترؾ حكؿ مكافحة غسيؿ األمكاؿ كتمكيؿ
اإلرىاب ،المرجع السابؽ ،ص .44

 _2إذ أف القانكف رقـ  ،01 -88المؤرخ في  12جانفي  ،1988المتضمف القانكف التكجييي لممؤسسة العمكمية
االقتصادية ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمكقراطية الشعبية العدد  ،2الصادر في  13جانفي  ، 1988اكتفى

فقط بذكر أنكاع المؤسسات العمكمية ،كالتي تتمثؿ في كؿ مف:
المؤسسة العمكمية االقتصادية. -الييئة العمكمية ذات الطابع اإلدارم.

 الييئة العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم. -الييئات العمكمية ذات التسيير الخاص.

 _3مجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ الكسط كشماؿ إفريقيا ،تقرير التقييـ المشترؾ حكؿ مكافحة غسيؿ األمكاؿ كتمكيؿ
اإلرىاب ،المرجع السابؽ ،ص .44
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بتبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،1وكأنو خمق سمطة إدارية مستقمة جديدة إلى جانب باقي

السمطات اإلدارية األخرى.2

يالحظ أف إنشاء ىذه السمطة اإلدارية المستقمة الجديدة إنما جاء بمكجب نص تشريعي إثر

تعديؿ قانكف مكافحة تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب سنة  ،1021كليس في صمب المرسكـ

التنفيذم المنشأ لمخمية في حد ذاتيا ،رغـ أنو بعد تعديؿ قانكف مكافحة تبييض األمكاؿ كتمكيؿ

اإلرىاب ،تـ تعديؿ المرسكـ التنفيذم المنشأ لمخمية سنة  ،1023كجاء فيو أف:

"خمية معالجة االستعالم المالي سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية

واالستقالل المالي وتوضع لدى الوزير المكمف بالمالية".3

كىي صياغة مطابقة تماما لما كرد في النص التشريعي فيل يمكن أن يؤخذ ىذا التطابق
أو التكرار عمى أنو مجرد تأكيد عمى التكييف الجديد لمخمية في صمب النص المنشأ ليا؟
فعمى عكس المؤسسات العمكمية  ، les établissements publicsكالتي عادة ما يعكد

اختصاص انشائيا إلى السمطة التنفيذية ،كال يككف لممشرع إال تحديد فئاتيا حسب ما ينص عميو

الدستكر الجزائرم ،4فإف السمطات اإلدارية المستقمة تنشأ بمكجب نصكص تشريعية ،كربما ىذا
األمر يفسر سبب تصريح المشرع بأف خمية معالجة االستعالـ المالي ىي سمطة إدارية مستقمة

المعدؿ لقانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما
ضمف نصكص األمر
ٌ
كليس في المرسكـ التنفيذم المعدؿ لممرسكـ التنفيذم المنشأ ليا.
يبدك أنو البد مف التسميـ بيذه الفرضية ،بيدؼ اغتناـ فرصة القكؿ بأف ىذه السمطة

اإلدارية المستقمة الجديدة عمى حد تعبير المشرع الجزائرم قد نشأت بمكجب نص تشريعي عمى

 _1المادة  01 /04مكرر مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المضافة بمكجب المادة  03مف األمر رقـ -12
" ، 02الييئة المتخصصة ىي سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي ،كتكضع لدل الكزير
المكمؼ بالمالية ،".المرجع السابؽ.

كتجدر اإلشارة إلى أف "الييئة المتخصصة ىي خمية معالجة االستعالـ المالي المنصكص عمييا في التنظيـ

المعمكؿ بو :".راجع المادة  04مف القانكف رقـ  01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.

 _2عبد اهلل ليندة ،فعمية تدخؿ اإلدارة لمكاجية الجرائـ المالية ،الممتقى الكطني حكؿ الجرائـ المالية كسبؿ مكافحتيا ،كمية
الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة محمد الصديؽ بف يحي ،جيجؿ ،يكمي  04ك 05ديسمبر  ،2013ص .316

 _3المادة  02مف مرسكـ تنفيذم رقـ  ،127-02معدلة بالمادة  01مف مرسكـ تنفيذم رقـ  ،157-13مؤرخ في  15أفريؿ
 ،2013يعدؿ كيتمـ مرسكـ تنفيذم رقـ  ،127-02مؤرخ في  07أفريؿ  ،2002يتضمف إنشاء خمية معالجة االستعالـ
المالي كتنظيميا كعمميا ،جريدة رسمية عدد  ،23مؤرخة في  28أفريؿ .1023

 _4المادة  140المدرجة بمكجب القانكف رقـ  ،01-16المرجع السابؽ.
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غرار الكثير مف السمطات اإلدارية المستقمة ،كمف بينيا مجمس المنافسة 1الذم نص المشرع بشأنو
عمى أنو سمطة إدارية مستقمة ضمف أحكاـ قانكف المنافسة ،عمى أساس أف اإلنشاء بقانكف يعتبر

ضمانة مبدئية لالستقاللية الممنكحة ليا.2

 -2مظاىر وحدود استقاللية خمية معالجة االستعالم المالي
ذكر المشرع استقاللية خمية معالجة االستعالـ المالي بصفة عامة كاستقالليا المالي بصفة

خاصة ،كاالستقاللية المقصكدة ىنا ،كالتي يقابميا في المغة الفرنسية مصطمح ،indépendanceىي

تمؾ التي تعني أف ىذه الييئة ال تخضع ألية رقابة ،سكاء أكانت رقابة سمٌمية أك كانت رقابة
كصائية ،كذلؾ عمى عكس االستقاللية بمفيكـ  autonomieكالتي تعني عادة أف الييئة مكضكعة

تحت كصاية ما ،3عمى غرار الييئات العمكمية بمختمؼ أنكاعيا التي ييٍمتى ىم يس لدييا تكريس ليذا
المفيكـ .4فإذا كانت مسألة االستقاللية ىي ما يميز السمطات اإلدارية المستقمة عف السمطات
التقميدية ،فالبد مف تكضيح مظاىرىا كحدكدىا ،مف الناحيتيف العضكية كالكظيفية.
أ -مظاىر وحدود استقاللية خمية معالجة االستعالم المالي من الناحية العضوية
تتحقؽ استقاللية أية سمطة إدارية مستقمة مف الناحية العضكية ،مف خالؿ تكريس ضمانات

متعمقة بالتركيبة البشرية ليذه الييئة .فإذا كاف المبدأ ىك الجماعية ،بمعنى تعدد األعضاء ،فال بد

مف تحديد آليات كفيمة بضماف التكازف بيف مختمؼ جيات التعييف ،5باإلضافة إلى ضماف اختالؼ
كتنكع صفاتيـ كمراكزىـ القانكنية ،ناىيؾ عف طبيعة العيدة التي يتمتعكف بيا.6

 _1المادة  23مف األمر رقـ  ،03 -03المؤرخ في  19جكيمية  ،2003يتعمؽ بالمنافسة ،الجريدة الرسمية لمجميكرية
الجزائرية العدد  ،43الصادر في  20جكيمية  ،2003معدؿ كمتمـ بمكجب القانكف رقـ  ،12 -08المؤرخ في  25جكاف

 ،2008الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  ،36الصادر في  02جكيمية  ،2008كمعدؿ كمتمـ بمكجب القانكف
رقـ  ،05 -10المؤرخ في  15أكث  ،2010الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  ،46الصادر في  18أكث
.2010

 _2بكجمميف كليد ،المرجع السابؽ ،ص .39
3

_ ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, édition HOUMA, Alger, 2005, p 25.

 _4بكجمميف كليد ،المرجع السابؽ ،ص .22
 _5المرجع نفسو ،ص .22

6

_ ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, op. cit., p 34.
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بالرجكع إلى المرسكـ التنفيذم المتعمؽ بإنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي المعدؿ

كالمتمـ ،يتٌضح أف الخمية تيدار مف قبؿ رئيس كتي ىسي ير مف قبؿ أمانة عامة .1كالخمية تتككف مف
المجمس كاألمانة العامة كمف المصالح.2

جاءت المادة  20مف المرسكـ التنفيذم رقـ  271 -01مكضحة تشكيمة خمية معالجة

االستعالـ المالي ،كالتي تغيرت بعد تعديؿ ىذا النص سنة  ،1008سكاء مف حيث عدد أعضائيا
أك مف حيث اختصاصاتيـ .فتنص قبؿ تعديميا عمى ما يمي:

"يتكون مجمس الخمية من ستة ( )6أعضاء منيم رئيس ،يُختارون بسبب كفاءتيم
األكيدة في المجالين المالي والقانوني.
يُعيّن رئيس المجمس وأعضاؤه بمرسوم رئاسي لعيدة مدتيا أربع ( )4سنوات قابمة
لمتجديد مرة واحدة"...
أما بعد تعديميا سنة  31008فقد أصبح نصيا كاآلتي:

"يتكون مجمس الخمية من سبعة ( )7أعضاء منيم:
رئيس.أربعة ( )4أعضاء يتم اختيارىم نظ ار لكفاءاتيم في المجاالت البنكية والمالية واألمنية.قاضيين اثنين ( )2يعينيما وزير العدل حافظ األختام ،بعد رأي المجمس العمى لمقضاء.-يعين رئيس واعضاء المجمس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع ( )4سنوات قابمة

لمتجديد مرة واحدة"

ييالحظ أف تشكيمة مجمس خمية معالجة االستعالـ المالي قد تغيرت ،سكاء مف حيث عدد
أعضائيا الذم ارتفع إلى سبعة أعضاء ،بعد أف كاف ستة فقط ،أك مف حيث صفاتيـ كمراكزىـ
القانكنية ،إذ كاف المشرع يشترط في األعضاء أف يككنكا مختصيف في المجاليف المالي كالقانكني
غير أنو كبعد تعديؿ نص المادة  20مف المرسكـ المتعمؽ بإنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي

فقد أصبح يشترط أف يككف األعضاء مختصيف في المجاالت البنكية كالمالية كاألمنية.
 _1المادة  01/09مف المرسكـ التنفيذم رقـ  127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
 _2المادة  02 /09مف المرسكـ التنفيذم رقـ  127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.

 _3المادة  04مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،275 -08المعدلة لممادة  10مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المرجع
السابؽ.

- 301 -

البابىالثانيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالفصلىالثاني:ىااللتزامىباإلخطارىعنىالعملواتىالمشبوهةى

إف إدخاؿ مختصيف في المجاؿ البنكي في تشكيمة أعضاء مجمس الخمية ،يي ىعد ضمانا
فنية خاصة
لفعاليتيا في مجاؿ معالجة تصريحات االشتباه التي تستمميا ،ككنيا تتطمب معرفة ٌ

لمتٌمكف مف التٌعرؼ عمى مدل انطكائيا عمى شبية تبييض األمكاؿ .كما أف اشتراط تخصص
األ عضاء في المجاؿ األمني مف شأنو أف يعزز كفاءة الخمية مف ناحية القدرة عمى تحميؿ
المعمكمات ذات الطابع األمني ،1كالمساعدة عمى كشؼ األشخاص المسبكقيف بجرائـ سابقة،خاصة
إذا كانت مصد ار لألمكاؿ الطائمة التي يحتاج أصحابيا إلى إيداعيا في البنكؾ كالمؤسسات المالية

بيدؼ تبييضيا.

يمكف القكؿ إذف أف اختالؼ أعضاء مجمس الخمية مف حيث اختصاصاتيـ يي ىعد مظي ار مف
مظاىر استقاللية الخمية كضمانا ليا ،األمر الذم يفترض فعالية أدائيـ لمياميـ في الخمية.
عنصر آخر يمكف أف يككف ذا دكر في تعزيز استقاللية الخمية ،كىك عنصر جية انتقاء

كتعييف أعضاء الخمية ،كالذم إذا تعدد جيات التعييف ،تحققت االستقاللية.

فبالنسبة لمرئيس كاألعضاء األربعة الذيف يتـ اختيارىـ نظ ار لكفاءاتيـ في المجاالت البنكية
كالمالية كاألمنية ،فيتـ تعيينيـ مف قبؿ رئيس الجميكرية بمكجب مرسكـ رئاسي ،كلمدة أربع سنكات

قابمة لمتجديد ،2كذلؾ بشرط انتقائيـ بالنظر إلى كفاءاتيـ في المجاالت المذككرة.

أما بالنسبة لمقاضييف ،فإف ميمة تعيينيما تعكد لكزير العدؿ حافظ الختاـ ،كذلؾ بعد أخذ

رأم المجمس األعمى لمقضاء.3

ؽ حينما جعؿ ميمة انتقاء القاضييف لكزير العدؿ حافظ
كىنا يمكف القكؿ أف المشرع قد يكفِّ ى
الختاـ ،إذ أنو يككف عمى دراية كعمـ بالقضاة المختصيف في المجاؿ االقتصادم كالمالي كالبنكي
كالقادريف عمى أداء مياميـ في الخمية بفعالية ،كىذا ما ال ينطبؽ بالنسبة لبقية األعضاء الذيف

تيركت مسألة انتقائيـ مبيمة ،إذ المفركض أف يتـ النص عمى تدخؿ اليياكؿ كالمؤسسات التابعيف
ليا ،كالتي تككف قادرة عمى انتقاء أفضؿ المختصيف في المجاالت األمنية كالبنكية كالمالية ،فيتـ
االنتقاء بشفافية كعمى أساس الخبرة في العمؿ.
كباإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،تعتبر مسألة تحديد القانكف لمدة انتداب رئيس كأعضاء أية

سمطة إدارية مستقمة مف المؤشرات الداعمة الستقالليتيا مف الناحية العضكية ،فمك تـ النص عمى
 -1تدريست كريمة ،المرجع السابؽ ،ص .206

 _2المادة  02 /10مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
 _3المادة  01 /10مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.
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يعرضيـ لمعزؿ في
تعييف الرئيس كاألعضاء لمدة غير محددة قانكنا ،فإف ىذا األمر مف شأنو أف ٌ
أم كقت مف طرؼ السمطة التي تعكد ليا صالحية تعيينيـ ،كىك األمر الذم يتنافى كمبدا

االستقاللية العضكية .1غير أنو باالطالع عمى النصكص المنظمة لخمية معالجة االستعالـ المالي،
يتضح أنو يتـ تعييف رئيس كأعضاء المجمس-كالمقصكد بالمجمس ىنا مجمس خمية معالجة

االستعالـ المالي -بمكجب مرسكـ رئاسي لمدة  02سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة.2

كقصد ضماف كتدعيـ استقاللية خمية معالجة االستعالـ المالي كسمطة إدارية مستقمة

يتطمب األمر تكريس مبدأ الحياد الذم يتضمف بدكره نظاـ التنافي كاجراء االمتناع .لذلؾ يجدر
التساؤؿ عما إذا كاف ىناؾ نصكص قانكنية يمكف االستناد إلييا لمقكؿ بتكريس المشرع لمبدأ الحياد
بالنسبة لخمية معالجة االستعالـ المالي؟
يمكف استخالص اإلجابة مف خالؿ تحميؿ نص المادة  22مف المرسكـ التنفيذم المتضمف

إنشاء الخمية كالتي تنص عمى أنو:

"يمارس أعضاء مجمس الخمية مياميم بصفة دائمة فييا وىم مستقمّون خالل عيدتيم
عن اليياكل والمؤسسات التابعين ليا".
في الحقيقة ،فإنو إذا كاف نظاـ التنافي يتجسد مف خالؿ منع المشرع أعضاء ىيئة معينة

مف ممارسة نشاط ميني آخر ،كما ىك المنصكص عميو في األمر المتعمؽ بحاالت التنافي

كااللتزامات الخاصة ببعض المناصب كالكظائؼ ،3كاذا كاف في اإلمكاف االستناد إلى نص المادة

 22مف المرسكـ التنفيذم رقـ  217 -01المعدؿ كالمتمـ ،لمقكؿ بأف المشرع يكرس نظاـ التنافي

كذلؾ مف خالؿ االستنتاج أنو بمجرد أف يصبح الشخص المعني عضكا في مجمس الخمية ،فإنو
 _1راشدم سعيدة" ،مفيكـ السمطات اإلدارية المستقمة" ،أعماؿ الممتقى الكطني حكؿ سمطات الضبط المستقمة في المجالي
االقتصادم كالمالي ،قاعة الحاضرات أبكداك ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة عبد الرحمف ميرة ،بجاية ،يكمي 23

ك ،24مام  ،2007ص .417

 -2المادة  02/10مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _3المادة  01مف األمر رقـ  ،01 -07المؤرخ في  01مارس  ،2007يتعمؽ بحاالت التنافي كااللتزامات الخاصة ببعض
المناصب كالكظائؼ ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمكقراطية الشعبية ،العدد  ،16الصادر في  07مارس 2007
"ييدؼ ىذا األمر إلى تحديد حاالت التنافي كااللتزامات الخاصة المتصمة ببعض المناصب كالكظائؼ.
كيطبؽ عمى شاغمي منصب تأطير أك كظيفة عميا لمدكلة يمارسكنيا ضمف الييئات كاإلدارات العمكمية
كالمؤسسات العمكمي ة كالمؤسسات العمكمية االقتصادية ،بما فييا الشركات المختمطة التي تحكز فييا الدكلة  %50عمى
األقؿ مف رأم الماؿ وكذا عمى مستوى سمطات الضبط أك كؿ ىيئة عمكمية أخرل مماثمة تتكلى مياـ الضبط أك المراقبة أك
التحكيـ".
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يتكجب عميو أف يقطع كؿ عالقة كانت لو مع الييئة التي كاف تابعا ليا ،أم ال يحؽ لو أف يمارس
أية ميمة أخرل في الييئة التي كاف تابيا ليا .كلك أنو ييفىض يؿ أف يتـ النص صراحة عمى مثؿ ىذا
المبدأ الميـ ،عمى غرار ما نص عميو المشرع بالنسبة لمجمس المنافسة ،بأف كظيفة عضك مجمس

المنافسة تتنافى مع أم نشاط ميني آخر.1

فإف األمر يختمؼ بالنسبة إلجراء االمتناع ،كالذم يقصد بو منع بعض أعضاء الييئة مف

المشاركة في المداكالت المتعمقة بالمؤسسات محؿ المتابعة بحجة كضعيتيـ الشخصية تجاىيا.2

كاذا كاف المشرع ينص صراحة عمى مثؿ ىذا اإلجراء بالنسبة لبعض السمطات اإلدارية

المستقمة ،عمى غرار مجمس المنافسة كذلؾ ،3فإنو ال يمكف االعتماد عمى نص المادة  22مف
المرسكـ التنفيذم رقـ  217 -01المعدؿ كالمتمـ تحديدا لمقكؿ بأف المشرع يكرسو بالنسبة لخمية

معالجة االستعالـ المالي كسمطة إدارية مستقمة خصكصا كأف نص ىذه المادة قد صدر سنة
 ،1001أم صدر في الكقت الذم كانت فيو خمية معالجة االستعالـ المالي مؤسسة عمكمية
بصريح نص المادة الثانية مف المرسكـ التنفيذم رقـ  217-01قبؿ تعديميا ،أم قبؿ إعالف المشرع

عمى أف الخمية ىي سمطة إدارية مستقمة .كبالتالي كانت التعديالت غير كافية لالعتراؼ باستقاللية

خمية معالجة االستعالـ المالي مف الناحية العضكية.

كباإلضافة إلى ما نذكر أعاله ،كبالرغـ مما ذكر بشأف تكفر ما يدعـ استقاللية خمية معالجة

االستعالـ المالي مف الناحية العضكية ،كرغـ اعتراؼ المشرع صراحة باستقاللية الخمية ،كالنص
عمى ما يجسدىا كيؤكدىا في أكثر مف مكضع ،إال أف ىذه االستقاللية العضكية تبقى نسبية

بالنظر كذلؾ إلى احتكار السمطة التنفيذية سمطة تعييف رئيس الخمية كاألعضاء ،ناىيؾ عف مسألة
قابمية عيدة كؿ مف رئيس مجمس الخمية كأعضائيا لمتجديد ،4كالذم يمكف أف يؤدم إلى ممارسات
تؤثر عمى فعالية الخمية كعمى استقالليتيا.

 _1المادة  ،03 /29مف األمر رقـ  ،03 -03المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _2حدرم سمير" ،السمطات اإلدارية المستقمة كاشكالية االستقاللية" ،أعماؿ الممتقى الكطني حكؿ سمطات الضبط المستقمة
في المجالي االقتصادم كالمالي ،قاعة الحاضرات أبكداك ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة عبد الرحمف ميرة ،بجاية
يكمي  23ك ،24مام  ،2007ص .54

 _3المادة  01 /29مف األمر رقـ  ،03 -03المعدؿ كالمتمـ" :ال يمكف أم عضك في مجمس المنافسة أف يشارؾ في
مداكلة تتعمؽ بقضية لو فييا مصمحة أك يككف بينو كبيف أحد أطرافيا صمة قرابة إلى الدرجة الرابعة أك يككف قد مثٌؿ أك

يمثٌؿ أحد األطراؼ المعنية" ،المرجع السابؽ.

 -4المادة  02/10مف المرسكـ الرئاسي رقـ  ، 127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
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ب -مظاىر وحدود استقاللية خمية معالجة االستعالم المالي من الناحية الوظيفية
ال يكفي أف تككف خمية معالجة االستعالـ المالية مستقمة-كلك نسبيا -مف الناحية العضكية

لمقكؿ بفعاليتيا في أداء الدكر المنكطة بو ،بؿ البد مف تدعيـ ىذه االستقاللية العضكية بنكع آخر
مف االستقاللية ،كالذم يتمثؿ في االستقاللية الكظيفية .كال تتحقؽ ىذه االستقاللية الكظيفية في حد

ذاتيا إال إذ ا تكفرت مجمكعة مف العناصر التي تؤكدىا ،كالتي تتمثؿ في انفراد السمطة بكضع

قكاعد تنظيميا كعمميا ،باإلضافة إلى المسألة المتعمقة بالكسائؿ المالية ليا كمدل تكفرىا عمى

مكارد خارج الميزانية العامة لمدكلة تضمف استقالليتيا المالية ،كأخي ار مسألة الق اررات الصادرة عف
السمطة اإلدارية المستقمة كالتي يفترض أال تتدخؿ أية سمطة أعمى ال إللغاء ق ارراتيا كال لتعديميا كال
الستبداليا.
يعد انفراد رئيس خمية معالجة االستعالـ المالي بكضع التنظيـ كالنظاـ الداخمي لمخمية

كالسير عمى تنفيذىما ،مف المؤشرات الدالة عمى استقاللية الخمية كظيفيا .1كما تعتبر الكسائؿ
المالية مف الركائز األساسية التي يستند إلييا االستقالؿ الكظيفي ،كقد أكد المشرع صراحة عمى

استقاللية خمية معالجة االستعالـ المالية مف الناحية المالية ،حينما نص عمى أنيا "....تتمتع

بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ،2"...كالذم يقتضي أف يككف لمخمية ميزانية خاصة بيا

3

كيتكلى رئيس الخمية ميمة األمر بصرؼ الميزانية ،كما يتكلى مجمس الخمية ميمة التداكؿ بشأف

مشركع ميزانية ىذا الجياز ،4كىذا معناه أف الخمية مستقمة فيما يخص كضع كتسيير ميزانيتيا
بنفسيا ،كىذا األمر يدؿ عمى استقاللية الخمية مف الناحية المالية.
بالرغـ مف عدـ اعتبار الشخصية المعنكية الممنكحة ألية سمطة إدارية مستقمة عامال

حاسما كفعاال لقياس درجة استقالليتيا 5إال أنو يساعد عمى إبراز ىذه االستقاللية مف خالؿ اآلثار
ؼ
المترتبة عمى اكتساب الشخصية المعنكية ،كالتي تتمثؿ أساسا في أىمية التقاضي ،حيث يي ىكم ي
رئيس الخمية بميمة رفع الدعاكل القضائية كبتمثيؿ الخمية أماـ الييئات الكطنية كالدكلية ،كفي
أىمية التعاقد ،كىذا ما يتكضح مف خالؿ تكميؼ رئيس الخمية بإبراـ كؿ صفقة كعقد كاتفاقية

 _1البند  06مف المادة  10مكرر  01مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _2المادة  04مكرر 01 /مف القانكف  01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ ،كالمادة  02مف المرسكـ التنفيذم رقـ

 127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _3المادة  19مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.

 _4المادة  10مكرر مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.
5

_ ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie,
édition HOUMA, Alger, 2005, p 61.
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كاتفاؽ ،1كامكانية التكقيع عمى بركتكككالت اتفاؽ كتبادؿ المعمكمات مع السمطات المختصة.2
كالتمتع بالذمة المالية المستقمة ،كما سبؽ التكضيح.
مف العناصر الداعمة الستقالؿ أية سمطة إدارية مستقمة ،استقالليا اإلدارم ،كىك ما يتجسد

مف خالؿ تكفؿ الييئة بتحديد مياـ كركاتب المستخدميف فييا ،كتصنيفيـ ،3كىذا ما يظير بجالء

بالنسبة لخمية معالجة االستعالـ المالي ،حيث يتكلى األميف العاـ تسيير الشؤكف اإلدارية كالكسائؿ
البشرية كالمادية لمخمية ،كذلؾ تحت سمطة رئيس الخمية ،4كىذا األخير يكمؼ بتعييف كانياء مياـ
بعض المستخدميف الذيف لـ تتقرر بشأنيـ طرؽ أخرل لتعيينيـ في كظائفيـ ،5باإلضافة إلى أنو

يتكلى تعييف األميف العاـ كرؤساء المصالح بمكجب مقرر.6

كتجدر اإلشارة إلى أنو مف العناصر الداعمة الستقاللية الخمية كذلؾ أف تككف ليا األىمية

الضركرية لممارسة كظائفيا بحرية تامة ،كأف تممؾ سمطة اتخاذ أم قرار تراه مناسبا ،بالخصكص
فيما يتعمؽ بق اررات تحميؿ كمعالجة اإلخطا ارت التي تتمقاىا ،كالقرار الكاجب اتخاذه إزاء كؿ إخطار
بعد االنتياء مف معالجتو ،سكاء بإحالة الممؼ إلى الجيات القضائية ،في حالة ثبكت كجكد شبية

تبييض األمكاؿ ،أك بحفظ الممؼ في الحالة العكسية.7

كىك األمر الذم تأ ٌكد مف خالؿ نصكص القانكف المتعمؽ بمكافحة تبييض األمكاؿ كتمكيؿ

اإلرىاب كالمرسكـ التنظيمي المنظـ لمخمية ،فرغـ صراحة النص عمى أف تكضع الخمية لدل الكزير
المكمؼ بالمالية ،إال أف ىذا ال يعني تبعيتيا لو ،طالما أف مجمس الخمية يتخذ ق ارراتو بأغمبية

أصكات أعضائو ،8كأف كزير المالية ال يطٌمع عمى األعماؿ الكظيفية ،كيقتصر تدخمو عمى الشؤكف

اإلدارية ،كما يتـ عبره اقتراح التنظيمات كرفعيا.9

 _1البند  04مف المادة  10مكرر  ،01مف المرسكـ التنفيذم رقـ  127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
 _2المادة  07مكرر مف المرسكـ التنفيذم رقـ  127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.

 _3غربي أحسف" ،نسبية االستقاللية الكظيفية لمسمطات االدارية المستقمة" ،مجمة البحكث كالدراسات االنسانية ،جامعة 20
أكث  ،1955سكيكدة ،العدد  ،2015 ،11ص  .241متاح عمىhttp://www.univ-skikda.dz :

 _4المادة  16مف المرسكـ التنفيذم رقـ  127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _5البند  01مف المادة  10مكرر  1مف المرسكـ التنفيذم رقـ  127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.
 _6المادة  17مف المرسكـ التنفيذم رقـ  127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.
 _7تدريست كريمة ،المرجع السابؽ ،ص .ص .208 -207

 _8المادة 10مكرر 02 /مف المرسكـ التنفيذم رقـ  127-02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _ 9مجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ الكسط كشماؿ إفريقيا ،تقرير التقييـ المشترؾ حكؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ
اإلرىاب ،المرجع السابؽ ،ص .44
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كتدعيما الستقاللية الخمية مف الناحية الكظيفية ،كحتى يتمكف أعضاءىا مف أداء كاجباتيـ
عمى أكمؿ كجو ،كنظ ار لحساسية المياـ المسندة إلييـ في مجاؿ مكافحة تبييض األمكاؿ كتمكيؿ

اإلرىاب ،فإنيـ يستفيدكف مف حماية الدكلة مف أم تيديدات أك ىجمات أك إىانات مف أية طبيعة
كانت يمكف أف يتعرضكا إلييا بسبب أك بمناسبة إنجاز مياميـ.1

رغـ ما سبؽ بيانو مف مؤشرات استقاللية خمية معالجة االستعالـ المالي مف الناحية

الكظيفية ،إال أف ىذه االستقاللية تبقى نسبية ،كالدليؿ عمى ذلؾ ،ىك أنو يتـ تحديد كتنظيـ
المصالح التقنية كاإلدارية لمخمية ،2بمكجب قرار مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالمالية كالسمطة

المكمفة بالكظيفة العمكمية ،3دكف أف يككف لمخمية أم دكر في تحديد ىذه المصالح أك تنظيميا.
كما ال يمكنيا ،رغـ انفراد رئيس مجمس الخمية بتعييف كانياء مياـ بعض المستخدميف كما سبؽ
بيانو أعاله ،أف تحدد ركاتب بعض المستخدميف فييا.

تمكؿ نشاطيا بنفسيا ،لتككف أكثر
كاذا كانت السمطة اإلدارية المستقمة قادرة عمى أف ٌ
استقاللية في مكاجية السمطة العامة ،مقارنة مع تمؾ التي تمكؿ نشاطيا مف ميزانية الدكلة ،4فإف
ىذا األمر ال ينطبؽ عمى خمية معالجة االستعالـ المالي ،ألنيا تعتمد في تمكيؿ ميزانيتيا عمى

إعانات الدكلة ،5مما يحد مف استقالليتيا المالية ،كذلؾ رغـ صراحة المشرع بالنص عمى تمتعيا
باالستقالؿ المالي.

 _1المادة  13مف المرسكـ التنفيذم رقـ  127-02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _2كتتمثؿ ىذه المصالح حسب المادة  15مف المرسكـ التنفيذم رقـ  127 -02المعدؿ كالمتمـ ،كالمعدلة بمكجب المادة
 07مف المرسكـ التنفيذم  ،275 -08المعدؿ لممرسكـ التنفيذم  127-02المعدؿ كالمتمـ في كؿ مف:
مصمحة التحقيقات كالتحاليؿ المكمفة بجمع المعمكمات كالعالقات مع المراسميف كتحميؿ تصريحات االشتباهكتسيير التحقيقات.

 المصمحة القانكنية المكمفة بالعالقات مع النيابة العامة كالمتابعة القانكنية كالتحاليؿ القانكنية. مصمحة الكثائؽ كقكاعد المعطيات ،المكمفة بجمع المعمكمات كتشكيؿ بنكؾ لممعطيات الضركرية لسير الخمية. -مصمحة التعاكف المكمفة بالعالقات الثنائية كالمتعددة األطراؼ مع الييئات أك المؤسسات األجنبية التي تعمؿ

في نفس ميداف نشاط الخمية

 _3كىذا ما أكدتو المادة الفقرة الثانية مف المادة  15مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02كالتي أضيفت بمكجب المادة
األكلى مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،237 -10المتمـ المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _4غربي أحسف ،المرجع السابؽ ،ص .236

 _5المادة  19مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
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ثانيا :اختصاصات خمية معالجة االستعالم المالي
خمية معالجة االستعالـ المالي ىيئة مكمفة تحديدا بمكافحة جريمة تبييض األمكاؿ ،1كذلؾ
مف خالؿ الدكر الرقابي الذم تقكـ بو إزاء البنكؾ كالمؤسسات المالية ،لتتحرل مدل تقيدىا بضكابط

مكافحة تبييض األمكاؿ ،ككنيا تعتبر الجية الكحيدة المختصة بإجراء التحريات المالية كتحميؿ

العمميا ت المشتبو فييا ،مما يجعميا في مركز ىاـ يمكنيا مف رصد مدل التقيد بااللتزامات المتعمقة
بمجاؿ مكافحة تبييض األمكاؿ .2لذلؾ تعتبر ىذه الخمية كبرج مراقبة لحركة رؤكس األمكاؿ.

فبإنشائيا يككف المشرع الجزائرم قد حذا حذك المشرع الفرنسي الذم أنشأ كحدة لجمع كتحميؿ
المعمكمات تدعى ب ).3(TRACFIN

جاء النص عمى اختصاصات خمية معالجة االستعالـ المالي في المرسكـ التنفيذم المتعمؽ
بإنشائيا كتنظيميا كعمميا المعدؿ كالمتمـ ،كالقانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ

اإلرىاب كمكافحتيما المعدؿ كالمتمـ ،كفيما يمي سيتـ تكضيح ىذه االختصاصات ،سكاء عمى

المستكل الداخمي (أكال) ،أك عمى المستكل الدكلي (ثانيا).

 -1اختصاصات خمية معالجة االستعالم المالي عمى المستوى الداخمي
تتميز خمية معالجة االستعالـ المالي بتعدد اختصاصاتيا ،فيي التي تتمقى اإلخطارات بالشبية (أ)

لتقكـ بعدىا تحميؿ كمعالجة مختمؼ المعمكمات التي جمعتيا (ب) ،كما تقكـ باإلضافة إلى ذلؾ
باتخاذ تدبير تحفظي (ج) ،كتحيؿ الممؼ إلى النيابة العامة (د).
أ -تمقي اإلخطار بالشبية
بما أف اإلخطار بالشبية مكجو حصريا إلى خمية معالجة االستعالـ المالي ،4فإنيا تستمـ

دكف سكاىا تصريحات 5االشتباه المتعمقة بكؿ عمميات تبييض األمكاؿ التي ترسميا إلييا الييئات
 _1المادة  01 /04مف المرسكـ التنفيذم رقـ  127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
 _2تدريست كريمة ،المرجع السابؽ ،ص .146

_ TRACFIN c’est l’abréviation de : Traitement du Renseignement et Action Contre les Financier
Clandestin : Voir : G.HOTTE David, HEEM Virginie, La lutte contre le blanchiment des capitaux,
L.G.D.J, Paris, 2004, p 71.
3

 _4المادة  14مف النظاـ رقـ  ،03 -12المرجع السابؽ.

 _5تمقت خمية معالجة االستعالـ المالي خالؿ سنة  1239 ،2017تصريحا بالشبية كاردا مف البنكؾ ،ك 184تقري ار سريا
كاردا مف مختمؼ اإلدارات ال سيما إدارة الجمارؾ كبنؾ الجزائر ،كىذا تطبيقا لنص المادة  21مف القانكف رقـ 01 -05
المعدؿ كالمتمـ :راجع خمية معالجة االستعالـ المالي ،تقرير النشاط كمعطيات إحصائية  ،2017جانفي  ،2018ص .05
متاح عمىhttp://www.mf-ctrf.gov.dz :
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كاألشخاص الذيف يعينيـ القانكف ،1كالمقصكد ىنا بيؤالء ،ىـ الخاضعكف المكمفكف بكاجب اإلخطار
بالشبية.
كفي مقابؿ تسمٌـ خمية معالجة االستعالـ المالي لإلخطار بالشبية ،تمتزـ مف جيتيا بتسميـ

كصؿ اإلخطار بالشبية ،2حيث تختص خمية معالجة االستعالـ المالي دكف سكاىا بتصميـ ىذا

الكصؿ ،3طالما أنيا تعتبر الجية الكحيدة المختصة بتسميمو لممخطر ،كيككف ذلؾ كفؽ نمكذج

محدد محفكظ لدييا.4

كيتضمف ىذا الكصؿ مجمكعة مف البيانات ،5كتتمثؿ في:
 -االسـ الكامؿ لعضك مجمس خمية معالجة االستعالـ المالي الذم استمـ اإلخطار

بالشبية.

 رقـ االخطار بالشبية كتاريخو. الجية المخطرة. االجراءات التحفظية المقررة. التكقيع.ب -جمع وتحميل ومعالجة المعمومات
أثناء قياـ خمية معالجة االستعالـ المالي بجمع كتحميؿ كمعالجة المعمكمات ،تيسخر ليا

تسييالت لمقياـ بميمتيا ىذه (ب ،)2غير أف ىذه التسييالت تعرؼ حدكدا ال بد مف تكضيحيا

(ب.)1

ب -1التسييالت المسخرة لمخمية
تتمقى الخمية تسييالت تساعدىا عمى أداء ميمة جمع كمعالجة المعمكمات ،كتظير ىذه
التسييالت سكاء مف حيث طمب المعمكمات مف عدة جيات ،أك مف حيث االستعانة باألشخاص

ذكم الكفاءة القادريف عمى مساعدتيا.

 _1المادة  02 /04مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
 _2المادة  16مف القانكف رقـ  01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _3المادة  02 /04مف مرسكـ تنفيذم رقـ  ،05 -06مؤرخ في  09جانفي  ،2006يتضمف شكؿ اإلخطار بالشبية
كنمكذجو كمحتكاه ككصؿ استالمو ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  ،02الصادر في  15جانفي .2006

 _4المادة  03مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع السابؽ.

 _5أنظر الممحؽ المتعمؽ بكصؿ استالـ اإلخطار بالشبية ،الممحؽ رقـ .05
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فبعد تمقي اإلخطار بالشبية ،تقكـ خمية معالجة االستعالـ المالي بجمع كؿ المعمكمات التي

مف شأنيا أف تساعدىا عمى اكتشاؼ مصدر األمكاؿ ككجيتيا 1كالطبيعة الحقيقية لمعمميات.

ض فيمف يتكلى تنفيذ عممية معالجة كتحميؿ المعمكمات الكاردة لمخمية أف يككف مؤىال لذلؾ،
كي ٍفتىىر ي
ي
مف حيث الخبرة كاالختصاص كالتدريب ،حتى يككف قاد ار عمى رصد حركة األمكاؿ كمعرفة

مسارىا ،كاكتشاؼ العمميات المصرفية المشبكىة .لذلؾ ،فإف مصمحة التحقيقات كالتحريات المكمفة
بجمع المعمكمات كالعالقات مع المراسميف ،كتحميؿ تصريحات الشبية كادارة التحقيقات ىي األنسب

لمقياـ بيذه الميمة.2

كفي سبيؿ مساعدة خمية معالجة االستعالـ المالي عمى مف تنفيذ ميمتيا في تحميؿ

كمعالجة المعمكمات الكاردة إلييا ،منحيا المشرع بعض االمتيازات.3

فقصد تحديد مصدر األمكاؿ ككجيتيا ،يحؽ لمخمية أف تطٌمع عمى المعمكمات التي تككف قد

حصمت عمييا مف الجيات الخاضعة لكاجب اإلخطار بالشبية ،ككذلؾ مف السمطات المختصة.4

كالى جانب ذلؾ ،يمكف لمخمية كذلؾ أف تطمب مف السمطات المختصة أك مف الخاضعيف ،أية
معمكمات إضافية أخرل تراىا ضركرية لممارسة مياميا ،كيككف ذلؾ في إطار كؿ إخطار بالشبية

أك تقرير سرم تستممو .5إذ كبيدؼ تدعيـ نشاطيا ،تتمقى الخمية مف المفتشية العامة لممالية
كمصالح الجمارؾ كالضرائب كأمالؾ الدكلة كالخزينة العمكمية كبنؾ الجزائر ،تقارير سرية تتضمف
معمكمات حكؿ أمكاؿ أك عمميات يشتبو أنيا متحصؿ عمييا مف جريمة ،أك يبدك أنيا مكجية

لتبييض األمكاؿ ،كذلؾ فكر اكتشافيا ،كفي شكؿ تقارير سرية.6

 -1المادة  01 /15مف القانكف رقـ  01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 -2المادة  02مف القرار الكزارم المشترؾ ،المؤرخ في  28مام  ،2007يتضمف تنظيـ المصالح التقنية لخمية معالجة
االستعالـ المالي ،الجريدة الرسميية لمجميكرية الجزائرية العدد  ،39الصادر في  13جكاف .2007

 -3تدريست كريمة ،المرجع السابؽ ،ص .217

 _4المادة  01 /15مف القانكف رقـ  01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
كيقصد بالسمطات المختصة حسب المادة  04مف القانكف رقـ  01 -05المعدؿ كالمتمـ ،كؿ مف السمطات
اإلدارية كالسمطات المكمفة بتطبيؽ القانكف كالس مطات المكمفة بمكافحة تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،بما فييا سمطات

الرقابة.

 _5المادة  05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ ،كالمادة  02 /15مف القانكف رقـ
 ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _6المادة  21مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.
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كالى جانب حؽ االطالع عمى المعمكمات ،يحؽ لمخمية كذلؾ أف تطمب كؿ كثيقة تراىا

ضركرية إلنجاز ميمتيا ،1كىذا ىك المبرر الذم دفع المشرع إلى إلزاـ الخاضعيف ،ال سيما البنكؾ
كالمؤسسات المالية كالمصالح المالية لبريد الجزائر باالحتفاظ بالكثائؽ المتعمقة بيكيات الزبائف

كعناكينيـ لمدة خمس ( )05سنكات عمى األقؿ ،بعد غمؽ الحسابات ك /أك كقؼ عالقات التعامؿ

كبالكثائؽ المتعمقة بالعمميات التي يجرييا الزبائف ،بما فييا التقارير السرية خالؿ فترة خمس ()05

سنكات عمى األقؿ ،بعد تنفيذ العممية .2كيحؽ لمخمية أف تطمع عمى الكثائؽ المذككرة 3أك أف
تحصؿ عمى المعمكمات التي تحتاجيا في أداء مياميا دكف أف ييحتج في مكاجيتيا بالسر الميني
أك بالسرية المصرفية.4
كمف المنطقي أنو يحؽ لمخمية أف تطمب االطالع عمى الكثائؽ التي تحتاجيا في تحقيقاتيا

مف مختمؼ البنكؾ كالمؤسسات المالية إذا كاف لمزبكف أكثر مف حساب في أكثر مف بنؾ أك
مؤسسة مالية ،كقاـ بعمميات متعددة في جيات متعددة ،كىذا معناه أف تمارس حقيا في االطالع
عمى الكثائؽ في مكاجية أم ىيئة أخرل مرتبط بيا الزبكف المعني ،محؿ شبية ،مع احتراـ الحدكد

القانكنية.

كفي إطار تسييؿ ميمتيا في تحميؿ كمعالجة المعمكمات ،يمكف لمخمية أف تستعيف بأم

شخص آخر تراه مؤىال لمساعدتيا في إنجاز مياميا ىذه.5
ب -2حدود التسييالت المسخرة لمخمية

إذا كاف المشرع قد منح لمخمية تسييالت كثيرة تساعدىا في أداء ميمة جمع كتحميؿ

المعمكمات ،عمى النحك المتقدـ ،فإنو لـ يترؾ ىذه التسييالت عمى إطالقيا ،بؿ كضع حدكدا ليا.

 _1المادة  05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _2المادة  14مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ .كقد أكدت المادة  08مف النظاـ رقـ 03 -12
عمى ىذا االلتزاـ.

 _3كتجدر اإلشارة إلى أنو لمخمية حؽ اإلطالع عمى الكثائؽ التي تحتاجيا في تحقيقاتيا حكؿ الزبكف المعني بالتحقيؽ فقط
كعمى الكثائؽ المتعمقة بالعمميات التي أجراىا ،دكف أية كثائؽ أخرل ،إذ ال يحتج بالسر الميني أك البنكي في مكاجيتيا في

حدكد الحالة محؿ التحقيؽ فقط.

 _4المادة  22مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ .كالمادة  15مف النظاـ رقـ  ،03 -12المرجع
السابؽ.

 _5المادة  06مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
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تكتسي المعمكمات التي تيىبمغي إلى خمية معالجة االستعالـ المالي طابعا سريا ،سكاء أتعمؽ
األمر بالمعمكمات التي تضمنتيا اإلخطارات بالشبية ،أك بتمؾ التي حصمت عمييا في إطار

المساعدة عمى أداء مياميا ،كىذا معناه أنو ال يجكز استعماليا ألغراض أخرل غير تمؾ المتعمقة

بمكافحة تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،1ألف الحؽ الممنكح لمخمية في طمب المعمكمات
كاالطالع عمييا كاف في إطار استعماليا ألغراض مكافحة تبييض األمكاؿ ،لذلؾ ال يجكز الخركج

عف ىذه القاعدة ،ىذا مف جية .كمف جية أخرل ،ييٍم ىزيـ أعضاء الخمية بالسر الميني ،كاألمر ذاتو
ينطبؽ عمى األشخاص الذيف استعانت بيـ في الحصكؿ عمى المعمكمات التي تحتاجيا في أداء

مياميا ،إذ ال يجكز ليـ إفشاء تمؾ المعمكمات حتى إلداراتيـ األصمية.2

إف تكسع مجاالت تدخؿ خمية معالجة االستعالـ المالي لطمب معمكمات مف عدة جيات

كما سبؽ بيانو ،كعدـ االكتفاء بما كرد إلييا ضمف اإلخطارات بالشبية ،إنما بيدؼ إعداد خبرة
فعاٌلة حكؿ العمميات المشبكىة ،كحتى يككف تحكيؿ الممؼ إلى النيابة العامة قائـ عمى أدلة مؤسسة
كقكية ،3كبيذا تككف الخمية قد طبقت ما صدر في التكصيات األربعيف الصادرة عف مجمكعة
العمؿ المالي.4

ج -اتخاذ تدبير تحفظي
يقصد بالتدبير التحفظي امكانية أف تعترض خمية معالجة االستعالـ المالي عمى تنفيذ أية
عممية ألم شخص طبيعي أك معنكم تقع عميو شبية قكية لتبييض األمكاؿ ،كىناؾ نكعاف مف

اإلجراءات التحفظية :أحدىما تدبير تحفظي إدارم كاآلخر تدبير تحفظي قضائي.

 _1المادة  03 /15مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ ،كالمادة  07مف المرسكـ التنفيذم رقـ -02
 ،127المعدؿ المتمـ ،المرجع السابؽ.

 _2المادة  12مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
 _3العيد سعدية ،المرجع السابؽ ،ص .251

_ Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération, 29ème recommandation du GAFI « La CRF
devrait pouvoir obtenir des informations supplémentaires des entités déclarantes et devrait avoir accès
en temps opportun aux informations financières, administratives et aux informations des autorités de
poursuite pénale nécessaires pour exercer correctement ses fonctions. », op. cit., p 24.
4
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بالنسبة لمتدبير التحفظي اإلداري ،فيك أف تعترض الخمية عمى أية عممية مصرفية ،كلمدة

أقصاىا  71ساعة ،فيك إذف إجراء تحفظي مؤقت ،كفي ىذه الحالة يجب أف تسجيؿ ىذا اإلجراء
عمى اإلشعار بكصؿ اإلخطار بالشبية .1كذلؾ حتى يمتزـ بو البنؾ المطالب بتنفيذه كايقاؼ العممية

المصرفية.
أما بالنسبة لمتدبير التحفظي القضائي ،فيككف في حالة ما إذا رغبت خمية معالجة

االستعالـ المالي عمى اإلبقاء عمى التدبير التحفظي المؤقت ،بعد اإلثنتي كالسبعيف ساعة ،فال

يمكنيا ذلؾ إال بقرار قضائي ،2كبذلؾ يتعيف عمى الخمية أف تقدـ طمب تجديد المنع مف تنفيذ
العمميات المصرفية لمزبكف المعني ،إلى رئيس محكمة الجزائر ،كالذم بدكره يحيؿ الطمب لككيؿ

الجميكرية الستطالع رأيو ،ليتـ تمديد األجؿ المذككر أعاله ،مف طرؼ رئيس المحكمة ،أك يأمر

بالحراسة القضائية المؤقتة عمى األمكاؿ كالسندات مكضكع اإلخطار.3

كيجب تنفيذ األمر بتمديد مدة المنع بناء عمى النسخة األصمية لمقرار القضائي مف قبؿ

البنؾ المعني ،حتى قبؿ تبميغ الزبكف المعني بالعممية .4فبسبب خطكرة عممية تبييض األمكاؿ
كحتى ال يتـ تحكيؿ األمكاؿ غير المشركعة بيدؼ تبييضيا ،طالما أنو تـ اكتشاؼ شبية التبييض

ككانت الشبية قكية عمى حد تعبير المشرع ،فالبد مف تنفيذ األمر بإيقاؼ كؿ العمميات كالتحكيالت

المصرفية لدل البنؾ أك البنكؾ المعنية ،قبؿ إبالغ صاحب الحساب ،ألنو إذا تـ إعالمو قبؿ اتخاذ

تدبير المنع ،فإنو يمكف أف يستمر في تنفيذ العمميات المشبكىة كيتمكف مف تحكيؿ مبالغ ماليو

بيدؼ تبييضيا خاصة إذا كاف التحكيؿ يتـ بمكجب عمميات التحكيؿ االلكتركنية التي يصعب معيا
اكتشاؼ طبيعة األمكاؿ أك مصدرىا.
كعمى العمكـ ،فإف غياب األمر القضائي أك اإلدارم باالعتراض مف االشعار باستالـ

كصؿ اإلخطار ب الشبية ،أك إذا لـ يبمغ أم قرار صادر عف محكمة الجزائر أك مف قاضي الجارم
أمامو التحقيؽ ،إذا ما تطمب األمر ذلؾ ،فإنو يمكف لمبنؾ المخطر ،ككؿ األشخاص كالييئات

الخاضعة بكاجب اإلخطار بالشبية ،في أجؿ أقصاه  71ساعة ،تنفيذ العممية مكضكع اإلخطار.5

 _1المادة  17مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _2المادة  01 /18مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.
 _3المادة  02 /18مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.
 _4المادة  04 /18مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.
 _5المادة  05 /18مف القانكف رقـ  01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.
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د -إحالة الممف إلى النيابة العامة
بعد قياـ خمية معالجة االستعالـ المالي بإجراءات التحرم كالتحقيؽ في المعمكمات التي

تحصمت عمييا ،فإنو يعد مف صالحياتيا إرساؿ الممؼ إلى ككيؿ الجميكرية المختص إقميميا،كذلؾ
عندما تككف الكقائع المصرح بيا كالتي تمت معاينتيا قابمة لممتابعة الجزائية ،كمرتبطة بجريمة

تبييض األمكاؿ .1كتجدر اإلشارة ىنا ،إلى أنو بإحالة الخمية الممؼ إلى ككيؿ الجميكرية تككف قد
خرجت عف مبدأ سرية المعمكمات التي تحكزىا ،كلكف ىذا الخركج لو ما يبرره ،كىك التكصؿ إلى

أف الكقائع محؿ معالجة مرتبطة جريمة تبييض األمكاؿ .كعند استالـ ككيؿ الجميكرية الممؼ ،فإنو

كفقا لقكاعد العامة ،إما أف يفتح تحقيقا ابتدائيا أك يقدـ طمبا افتتاحيا إلجراء تحقيؽ قضائي.
 -2اختصاصات خمية معالجة االستعالم المالي عمى المستوى الدولي

بيدؼ تعزبز عممية الكشؼ عف عمميات إعادة تكظيؼ األمكاؿ الناتجة عف الجرائـ كتمكيؿ

النشاطات اإلرىابية بالجزائر كالكقاية منيا كردعيا ،ال يقتصر دكر الخمية عمى معالجة المعمكمات
الكاردة إلييا مف الييات المحمية ،أك التي تطمبيا محميا ،كانما يمكف أف تطمع ىيئات أجنبية تقكـ

بالمياـ ذاتيا لمخمية ،أم أنيا كحدة معمكمات ،عمى المعمكمات التي بحكزتيا ،كبشرط أف تحصؿ
خمية معالجة االستعالـ المالي بدكرىا عمى المعمكمات التي تحتاجيا حكؿ زبكف أك عمميات

مشبكىة ،ككانت لديو حسابات في الخارج ،أك أجرل عمميات نحك الخارج ،كىذا في إطار مبدأ

تصر عميو النصكص القانكنية.2
المعاممة بالمثؿ ،الذم ٌ

كيتـ ىذا التعاكف كالتبادؿ الدكلييف لممعمكمات في إطار احتراـ االتفاقيات الدكلية ،كاألحكاـ

القانكنية الداخمية المطبقة في مجاؿ حماية الحياة الخاصة كتبميغ المعطيات الشخصية ،مع مراعاة

أف تككف الييئات األجنبية المختصة خاضعة لكاجبات السر الميني ذاتيا مثؿ الخمية.3

 _1المادة  04مف المرسكـ التنفيذم رقـ  127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ .كالمادة  16مف القانكف رقـ 01 -05
المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _2المادة  08مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،127 -02المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ .كالمادة  25مف القانكف رقـ 01-05
المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _3المادة  26مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.
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المطمب الثاني
أساس االلتزام باإلخطار وضوابطو
تمتزـ الجيات الممزمة لكاجب االخطار بالشبية ،بالتقيد بمجمكعة مف الضكابط الكاجب

مراعاتيا في اإلخطار بالشبية (الفرع الثاني) ،كىذا باإلضافة إلى ضركرة أف يككف االلتزاـ

باإلخطار قائما عمى أساس محدد (الفرع األكؿ).

الفرع األول
أساس االلتزام باإلخطار
يعتبر اإلخطار بالشبية عنص ار أساسيا في مكافحة تبييض األمكاؿ ،كقد كانت التكصيات
األربعكف لمجمكعة العمؿ المالي كاضحة في ىذا الشأف ،حينما نصت عمى أنو إذا اشتبيت
مؤسسة مالية أك تكفرت لدييا أسباب معقكلة لالشتباه بأف أمكاال ناتجة عف نشاط إجرامي ،أك

مرتب طة بتمكيؿ اإلرىاب ،فإنو يجب أف تطالب بمكجب القكانيف أك المكائح بإرساؿ تقرير بالعمميات
المشبكىة دكف تأخير لخمية االستعالـ المالي .1كقد حذا المشرع الجزائرم حذك ىذه التكصيات،كىذا
ما ييستنتج مف مختمؼ النصكص القانكنية الكاردة في ىذا الشأف ،حيث تعتبر الشبية أساس االلتزاـ
باإلخطار (أكال) ككنيا كافية بذاتيا ،كما أنو إذا كانت األمكاؿ محؿ العممية مرتبطة بجريمة أك
مكجة لتبييضيا فإنو البد كذلؾ مف إخطار الييئة المتخصصة (ثانيا).
أوال :الشبية أساس االلتزام باإلخطار
تتـ عمميات تبييض األمكاؿ باعتماد أساليب متنكعة تتراكح بيف البساطة كالتعقيد ،كذلؾ

بحسب طبيعة العممية كالظركؼ التي تتـ فييا ،ناىيؾ عف أف اختيار أسمكب دكف آخر يتكقؼ إلى
حد بعيد عمى خبرة كذكاء مبيضي األمكاؿ ،ىذا باإلضافة إلى استغالؿ ىؤالء لمتكنكلكجيا في

_ Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération, 20ème recommandation du GAFI, « Lorsqu’une
institution financière suspecte, ou a des motifs raisonnables de suspecter, que des fonds sont le produit
d’une activité criminelle ou ont un rapport avec le financement du terrorisme, elle devrait être obligée
en vertu de la loi de faire immédiatement une déclaration d’opération suspecte à la cellule de
renseignements financiers (CRF) », op. cit., p 19.
1
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عمميات التبييض بيدؼ تطكيرىا ،بما ييسر لممبيضيف القياـ بمعامالتيـ المشبكىة ،في حيف

يصعب عمى الييئات المختصة عممية الكشؼ عمى ىذه العمميات المشبكىة.1

فالعمميات المشبكىة ىي المعامالت المصرفية كالمالية غير االعتيادية التي يتكلد لدل البنؾ
أك المؤسسة المالية أم شؾ أك مبررات معقكلة لمشؾ في أف األمكاؿ المستخدمة فييا تستغؿ في

عمميات تبييض األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب أك األعماؿ اإلرىابية أك لصالح المنظمات اإلرىابية أك

ترتبط بيا.

كتظير أىمية الحديث عف مؤشرات حدكث جرائـ تبييض األمكاؿ في أنيا تعتبر جرس
اإلنذار الذم ينبو السمطات المحمية كحتى الدكلية ،إلى كجكد عممية أك نشاط مصرفي ما تعتريو
الشبية أك يكتنفو الغمكض ،األمر الذم مف شأنو أف يخرج ال محالة عف اإلطار القانكني المشركع

لمعمميات كاألنشطة المصرفية المعتادة ،كيضع مرتكبيو تحت طائمة المساءلة القانكنية كالمتابعة

القضائية.2

فإذا كانت الشبية في المغة تعني االلتباس ،3فإنو ال يكجد في مجاؿ تبييض األمكاؿ تعريؼ

قانكني محدد ليا ،بقدر ما تكجد مؤشرات تدؿ عمى كجكدىا ،فيي إذف مجرد شعكر حدسي 4ينتاب
البنكي أك كؿ مف ىك ممزـ بكاجب اإلخطار ،يقكـ عمى أساس معايير محددة ،إلى جانب الخبرة

كالتجربة .كبيذا يتضح أف المشرع قد ترؾ السمطة التقديرية لممكمؼ باإلخطار لتقديرىا.

كتمتزـ الجيات الخاضعة لكاجب اإلخطار بالشبية ،كمبدأ عاـ بالقياـ بكاجب اإلخطار ،مف

دكف أف تتأكد مما إذا كانت العممية محؿ اإلخطار ىي فعال عممية تبييض لألمكاؿ ،إذ يجب أف

تخطر الجيات المعنية بكؿ العمميات التي تكلٌد شكا ،أك تبرر ريبة حكليا .5كىذا ىك معنى

 _1صقر نبيؿ ،تبييض األمكاؿ في التشريع الجزائرم ،دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عيف مميمة الجزائر،2008 ،ص
.32

 _2سعيفاف محمكد محمد ،المرجع السابؽ ،ص .238

 -3الفيركزابادم مجد الديف محمد بف يعقكب ،القامكس المحيط ،دار اليدل ،عيف مميمة ،الجزائر ،بدكف سنة نشر ،ص
.1602

 _4دحماني فريدة" ،االلتزاـ باإلخطار بالشبية دكر ميـ في مكافحة تبييض األمكاؿ في الجزائر" ،المجمة النقدية لمقانكف
كالعمكـ السياسية ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،المجمد الثاني ،العدد  15 ،02نكفمبر
 ،2016ص  .270متاح عمىhttps://www.asjp.cerist.dz :
_ CONTE Philippe, « Aspect pénal des obligations de vigilance tendant à prévenir le blanchiment »,la
semaine juridique, Edition général, n° 13, 30 mars 2005, I 126, p 02.
5
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اإلخطار بالشبية .فالتبميغ ال يككف فقط عند تأكد الجية الخاضعة مف عدـ شرعية مصدر األمكاؿ

كبالتالي ثبكت إجراء عمميات التبييض ،كانما مجرد قياـ الشؾ 1كاؼ لمقياـ بعممية اإلخطار.

كاذا كانت التكصيات األربعكف الصادرة عف مجمكعة العمؿ المالي قد كرست ىذا االلتزاـ

القائـ عمى الشبية ،2فإف المشرع قد أكد عميو مف خالؿ نص المادة  29مف القانكف المتعمؽ
بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما المعدؿ كالمتمـ ،حينما نصت عمى أنو:

"يُمزم الخاضعون بواجب اإلخطار بالشبية ،وفقا لألحكام المحددة في المادة  22أدناه".
كبالعكدة إلى الفقرة الثانية مف المادة  10مف القانكف ذاتو ،فقد جاء نصيا كما يمي:

"ويتعين القيام باإلخطار بمجرد وجود الشبية ."....
كأما الفقرة األكلى مف المادة  10المذككرة أعاله ،فإنيا تنص عمى ما يمي:

"دون اإلخالل بأحكام المادة  32من قانون اإلجراءات الجزائية ،يتعين عمى الخاضعين

إبالغ الييئة المتخصصة بكل عممية تتعمق بأموال يشتبو أنيا متحصل عمييا من جريمة أو يبدو

أنيا موجية لتبييض األموال"...

كتجدر اإلشارة إلى أف نص المادة  02 /10مف القانكف رقـ  ،02 -05المعدؿ كالمتمـ ،قد

تـ تعديمو سنة  ،31021كقد كانت صياغتيا قبل التعديل كما يمي:

"دون اإلخالل بأحكام المادة  32من قانون اإلجراءات الجزائية ،يتعين عمى كل األشخاص

الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة  11أعاله ،إبالغ الييئة المتخصصة بكل عممية
 _1تجدر اإلشارة إلى أف ىذا النظاـ المعتمد لإلخطار بالشبية ،يجعؿ الجية الممزمة بكاجب اإلخطار ،ممزمة بتقدير مدل
انطكاء العممية عمى ا لشبية ،كلكف دكف أف يحقؽ في شرعية العممية ،مما يترتب عميو ازدياد عدد اإلخطارات التي تتمقاىا
خمية معالجة االستعالـ المالي ،كىك األمر الذم مف شأنو أف يجعميا تبذؿ جيكدا مضاعفة في معالجتيا كتحميميا ،مما
يتطمب أعباء مادية كبشرية إضافية ،ىذا مف جية .كمف جية أخرل ،فإنو مف المتكقع أف يتـ اكتشاؼ عدـ ارتباط العديد

منيا بأية جريمة ،طالما اف الجية المخطرة قامت بإبالغ مجرد شؾ ال يقيف ،كذلؾ بعد قياميا بتحميؿ عدد كبير مف

اإلخطارات الكاردة إلييا.
كاذا كاف التحرم عف حسابات الشخص كأمكالو ككؿ عممياتو المالية ،كالكقكؼ عمى كؿ أس ارره ،بمجرد الشؾ في
أف إحدل العمميات المنجزة مرتبطة بشبية تبييض األمكاؿ ،فإف لنظاـ اإلخطار بالشبية مف اآلثار التي تترتب سمبا عمى

الشخص المتحرل عنو ،لما في ذلؾ مف تى ىعد عمى أسرار الشخص ،خاصة إذا كانت نتيجة التحقيؽ سمبية ،أم عدـ ثبكت
شبية تبييض األمكاؿ .تدريست كريمة ،المرجع السابؽ ،ص .190
_ Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération, 20ème recommandation du GAFI, op. cit., p 19.
2

 _3كذلؾ بمكجب المادة  10مف األمر رقـ  ،02 -12المرجع السابؽ.
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تتعمق بأموال يشتبو أنيا متحصمة من جناية أو جنحة ال سيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة
بالمخدرات والمؤثرات العقمية".......

فمف خالؿ المقارنة بيف الصياغتيف لمنص ،يي ىالى يحظ أف المشرع كاف يحصر حاالت االشتباه
التي تستكجب اإلخطار عنيا في االشتباه في مصدر األموال ،كىك األمر المستفاد مف عبارة

شتَبَوُ أنيا متحصمة من ،"...في حيف أنو بعد التعديؿ ،أضاؼ حالة االشتباه في وجية األموال
"يُ ْ
شتَبَوُ أنيا متحصل عمييا من جريمة أو يبدو أنيا موجية
كىك األمر المستفاد مف عبارة " يُ ْ

لتبييض األموال"...

كعميو ،ييستنتج مبدئيا أف حاالت االشتباه تقتصر فقط عمى ككف األمكاؿ ذات مصدر
جرمي كعمى ككف األمكاؿ مكجية لتبييضيا.
كلكف بالتمعف في الفقرة الثانية مف المادة  10المذككرة أعاله ،كالتي تنص عمى ضركرة

اإلخطار بمجرد كجكد الشبية ،حتى كلك تعذر تأجيؿ تنفيذ العممية المعنية ،أك بعد إنجازىا ،فإف

التساؤؿ المطركح ىنا ىك :إذا كاف البنكي أك أم مكظؼ آخر في المؤسسة المالية قد عمـ بأف
األمكاؿ محؿ العممية التي يتـ تنفيذىا ىي أمكاؿ ذات مصدر جرمي ،أك أنيا مكجية إلى التبييض

فيؿ سيسمح بإجراء العممية المعنية؟ كىك يعمـ أنو بإجراء مثؿ ىذه العممية سيرتب عميو مسؤكلية.

إف اإلجابة في ىذه الحالة عمى ىذا السؤاؿ ىي بالنفي طبعا ،أم أنو لك عمـ المكظؼ

المعني بأف األمكاؿ محؿ العممية ىي أمكاؿ غير مشركعة أك أنيا مكجية لتبييضيا ،فاألكيد أنو
سيكقؼ تنفيذ العممية.

كعميو ،ييستنتج أف ما نص عميو المشرع في الفقرة األكلى مف المادة  10مف قانكف تبييض
األمكاؿ ،ليس مجرد اشتباه كشؾ في أف األمكاؿ متأتية مف مصدر إج ارمي أك ستكجو إلى تبييض

كستيىكجوي
األمكاؿ ،كانما المقصكد ىك التٌيقف بأف األمكاؿ محؿ العممية ىي أمكاؿ غير مشركعة ى
لتبييضيا ،كلذلؾ ال بد مف اإلخطار .ليأتي المشرع في الفقرة الثانية مف المادة ذاتيا كيضيؼ أف

مجرد الشؾ كاالشتباه ييٍم ًزيـ الجيات المعنية بالقياـ باإلخطار .كفي ىذه الحالة فقط يمكف الجمع بيف
الفقرتيف دكف إشكاؿ ،كتتكضح الفكرة .أم أف إخطار خمية معالجة االستعالـ كاجب سكاء في حالة
اكتشاؼ عممية تبييض األمكاؿ ،أك في حالة مجرد الشؾ في كجكد عمميات التبييض.

كتجدر اإلشارة إلى أف األمر كاضح أكثر عند العكدة إلى المادة السابقة الذكر بفقرتييا

المصاغة بالمغة الفرنسية ،كالتي جاءت كما يمي:

« Sans préjudice des dispositions de l’article 32 du code de procédure
pénale, les assujettis sont tenus de déclarer, à l’organe spécialisé, toute
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opération lorsqu’elle porte sur des capitaux paraissant provenir d’une
infraction ou semblent destinés au blanchiment de capitaux et/ou au
financement du terrorisme.
Cette déclaration doit être faite dès qu’il y a soupçon, même s’il a été
impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à leur
réalisation»1.

فالكاضح إذف أف كؿ مف  paraissantو  semblentال تحمالف معنى االشتباه كالشؾ
بقدر ما تحمالف معنى العمـ بكجكد أمكاال غير مشركعة ،فااللتزاـ باإلخطار يقكـ في ىذه الحالة

كال يتـ تنفيذ العممية أصال لعمـ البنكي أك المكظؼ المعني في المؤسسة المالية بعدـ مشركعية
األمكاؿ أك بكجيتيا ،كلكف يقكـ االلتزاـ باإلخطار حتى في حالة الشؾ ككجكد الشبية ،كفي ىذه
الحالة يستكم أف تككف العممية قد ينفِّذت أـ ال.

باإلضافة إلى ما سبؽ ذكره ،فإف ما يالحظ كذلؾ عمى المشرع أنو لـ يكتؼ فقط بإضافة

حالة االشتباه في كجية األمكاؿ ،عند تعديؿ المادة  10مف القانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض

األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما سنة  ،1021كانما ذىب إلى أبعد مف ذلؾ ،حينما ألزـ
الخاضعيف بإبالغ الييئة المتخصصة عف محاوالت إجراء العمميات المشبكىة ،كذلؾ بعد تعديمو

لممادة  10مف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما ،المعدؿ كالمتمـ
سنة  1025كذلؾ حينما أضاؼ فقرة ثالثة تنص لمنص المذككر ينص عمى أنو:

"يجب عمى الخاضعين إبالغ الييئة المتخصصة عن محاوالت إجراء العمميات

المشبوىة".2

كقد كانت ىذه اإلضافة نتيجة لالنتقاد المكجو مف مجمكعة العمؿ المالي في تقريرىا
الصادر سنة  ،1020كالذم أشارت إلى أف الجزائر ممتزمة جزئيا بالتكصية الثالثة عشر مف
التكصيات األربعيف ،كذلؾ بسبب عدـ كجكد أم نص قانكني يمزـ الجيات الخاضعة باإلخطار عف

محاكالت إجراء العمميات المشبكىة.3

_ Article 20/ 01, 02 de la loi n° 05- 01, modifié par l’article 10 de la loi n° 12 – 02, du 12 février
2012, modifiant et complétant la loi n° 05 – 01 du 06 février 2005, relative à la prévention et à la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, journal officiel de la république
algérienne n° 08, du 15 février 2012.
1

 _2المادة  09مف القانكف رقـ  ،06 -15المرجع السابؽ.

 _3مجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا ،تقرير التقييـ المشترؾ حكؿ مكافحة غسيؿ األمكاؿ كتمكيؿ
اإلرىاب ،المرجع السابؽ ،ص .85
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ثانيا :مؤشرات االشتباه
إذا كاف المشرع قد اشترط صراحة في نصي المادتيف  29ك 10مف القانكف رقـ 02 -05

المعدؿ كالمتمـ ،بأف تمتزـ الييئات الخاضعة بكاجب اإلخطار عند االشتباه بأف األمكاؿ محؿ
العممية ىي أمكاؿ متأتية مف مصدر إجرامي ،أك إذا كانت مكجية لتبييضيا ،فإف التساؤؿ المطركح

ىنا ىك عما إذا كاف االلتزاـ باإلخطار بالشبية يتـ في حالتيف فقط ،كىما االشتباه في مصدر

األمكاؿ ،كاالشتباه في كجيتيا؟

في الحقيقة ،فإف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تكمف في مضمكف المرسكـ التنفيذم المتعمؽ
بشكؿ اإلخطار بالشبية كنمكذجو كمحتكاه ككصؿ استالمو ،كالذم ييالحظ أنو يتضمف قائمة كاسعة
مف حاالت االش تباه التي تستدعي اإلخطار بالشبية ،كالتي مف بينيا االشتباه في مصدر األمكاؿ
كاالشتباه في كجية األمكاؿ .كتتمثؿ الحاالت االشتباه فيما يمي:1
 ىكية صاحب األمر أك ككيمو. ىكية المستفيد. مصدر األمكاؿ. كجية األمكاؿ. المظير السمككي لمزبكف. أىمية مبمغ العممية.بالتدقيؽ في ىذه العبارة التي تشير في أىمية مبمغ العممية ،فإذا كاف المقصكد ارتفاع مبمغ

العممية ،كالذم يستدعي معو اإلخطار بالشبية ،فإنو يجدر العكدة إلى المرسكـ التنفيذم المتعمؽ

بالحد المطبؽ عمى عمميات الدفع التي يجب أف تتـ باستعماؿ كسائؿ الدفع ،كعف طريؽ القنكات
المالية كالبنكية ،كفي ىذه الحالة ،كمما كاف مبمغ عممية الدفع مرتفعا ،اعتبر ىذا األمر شبية

ككجب التدقيؽ في العممية كاإلخطار بشأنيا ،كىك ما كاف كاضحا في صمب المادة  10مف النظاـ
المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،حيف أشارت إلى ضركرة تشديد الرقابة عمى

العمميات التي يفكؽ مبمغيا الحد المحدد بمكجب التنظيـ.

أما إذا كاف المقصكد ىنا بعمميات اإليداع كالسحب النقدم ،فإنو لـ يـ تحديد بعد ىذا
المبمغ ،كىذا عمى خالؼ المرسكـ رقـ  741- 2015الصادر في  24جكاف  2015الفرنسي الذم
 _1المادة  4.3.5 /05ك 5.3.5مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع السابؽ.
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نص عمى أف تككف محؿ إخطار بالشبية عمميات اإليداع كالسحب النقدم التي تفكؽ 10000

أكرك.1

 عممية غير اعتيادية.2 عممية معقدة. غياب المبرر االقتصادم لمعممية. غياب المحؿ الشرعي. سكابؽ المشتبو فيو أك المشتبو فييـ.كما أنو كبالعكدة إلى المادة  20مف النظاـ المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ

اإلرىاب كمكافحتيما ،يتضح أنيا تفرض عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية كالمصالح المالية لبريد
الجزائر أن تشدد الرقابة عمى الخصوص عمى العمميات التالية:

 العمميات التي ال تبدك أنيا ال تستند إلى مبرر اقتصادم أك تجارم ممكف إدراكو. العمميات التي تمثٌؿ حركات رؤكس األمكاؿ بشكؿ مفرط بالمقارنة مع رصيد الحساب. العمميات التي تتعمؽ بمبالغ نقدية خاصة ،كليست ليا أية عالقة مع العمميات التييجرييا الزبكف بشكؿ اعتيادم ،أك التي يحتمؿ أف يجرييا.

 العمميات التي تككف معقدة بشكؿ غير عادم أك غير مبرر. العمميات التي تفكؽ السقؼ المحدد بمكجب التنظيـ المعمكؿ بو.3فبالتمعف في كؿ النصكص القانكنية المذككرة أعاله ،ييالحظ أف المشرع قد ذكر عدة
مؤشرات لالشتباه في كجكد عمميات تبييض األمكاؿ.

1

_ DUFOURQ Pauline, « Les nouveautés en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le
blanchiment d’argent », DALLOZ actualité 09 décembre 2015, p 01.

 _2تعتبر العممية غير اعتيادية ،حسب الفقو الفرنسي ،إذا أجريت في ظركؼ تكحي بأنيا كذلؾ ،كالقياـ بإيداعات نقدية
مرتفعة بالمقارنة مع النشاط االعتيادم لمزبكف صاحب الحساب ،أك عدد معتبر مف الشيكات عند عمميات التحصيؿ:

LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, « Les multiples facettes de l’obligation de vigilance du
banquier », La semaine juridique, édition générale, n° 05, 30 janvier 2012, 105, p. p 04 – 05.

 _3المرسكـ التنفيذم رقـ  ،153 -15المرجع السابؽ.
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كعميو ،كاذا كانت المؤشرات الدالة عمى كجكد شبية تبييض األمكاؿ متعددة كمتنكعة ،عمى
أف المشرع قد اقتصر عمى ذكر الشبية التي يمكف أف تظير عمى مستكل العمميات فقط ،فإنو
يمكف التمييز في حاالت االشتباه بيف االشتباه في الزبكف ( ،)2كاالشتباه في العمميات التي يقكـ

بيا ىذا الزبكف (.)1

 -1االشتباه في الزبون
يمكف االشتباه في الزبكف مف حيث ىكيتو (أ) كمف حيث سمككو (ب):
أ -االشتباه في ىوية الزبون
ميز المشرع حينما اشترط أف يتضمف اإلخطار بالشبية التفاصيؿ المتعمقة بدكاعي الشبية
ٌ
كالتي مف بينيا االشتباه في ىكية الزبكف ،بيف صاحب األمر أك ككيمو (أ ،)2كبيف المستفيد (أ.)1

1

أ -1االشتباه في ىوية صاحب األمر أو وكيمو
بالعكدة إلى القانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما

المعدؿ كالمتمـ ،يتٌضح أف المشرع قد اشترط مف البنكؾ كالمؤسسات المالية ككؿ الييئات الخاضعة
األخرل ،أف تتحقؽ مف ىكية الزبائف أك ككالئيـ ،قبؿ فتح أم حساب ،كبصفة عامة قبؿ ربط أية
عالقة عمؿ أخرل .2كينتيي ىذا االستعالـ بنتيجتيف ال ثالثة ليما :فإما أف تككف النتيجة إيجابية
كيمكف لمزبكف الحصكؿ عمى حساب ،كاما أف تككف سمبية ،كفي ىذه الحالة ،ال يمكف لمزبكف

كي ىعد االشتباه في الزبكف إذف كنتيجة لالستعالـ
الحصكؿ عمى الحساب ،ككنو يي ىع ٌد شخصا مشبكىا ،ي
مبر ار مشركعا لعدـ فتح الحساب ،عمى أساس أنو مف حؽ كؿ شخص الحصكؿ عمى حساب
خاصة في ظؿ الضركرات العممية التي تستدعي فتح حساب لمحصكؿ عمى كسائؿ الدفع التي

أصبح ال يمكف االستغناء عنيا في الحياة اليكمية لألفراد.

 _1المادة المادة  4.3.5 /05ك 5.3.5مف المرسكـ التنفيذم رقـ " ،05 -06يجب أف يككف اإلخطار بالشبية كما
يمي -3.5.....:يتضمف التفاصيؿ المتعمقة بما يأتي..... :

 -4.3.5دكاعي الشبية :يجب كصؼ دكاعي الشبية باالعتماد عمى العناصر اآلتية :ىكية صاحب األمر أك ككيمو .ىكية
المستفيد  ،"...المرجع السابؽ.

 _2المادة  07مف القانكف رقـ  ،01 – 05المعدؿ كالمتمـ ،الرجع السابؽ.
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فإذا كاف اليدؼ مف االستعالـ عف الزبكف ىك الكقاية مف تبييض األمكاؿ عند رفض
التعامؿ مع األشخاص المشتبو فييـ ،فإف األمر ال يتكقؼ عند ىذا الحد ،بؿ يتكجب عمى الجية

المستعممة ،كالتي اكتشفت أف الزبكف المعني أك ككيمو مشتبو فيو ،فإنيا ممزمة بإخطار 1خمية
معالجة االستعالـ المالي بيذا االشتباه .فاالستعالـ عف ىكية الزبكف إنما اليدؼ منو كقاية القطاع
المصرفي مف استغاللو في جرائـ تبييض األمكاؿ ،ماداـ أنو أكؿ قطاع مستيدؼ مف كؿ مف يريد

تبييض أمكالو غير المشركعة ،أما اإلخطار عنو في حالة ما إذا كاف زبكنا مشتبيا في ىكيتو ،فيك

منعو مف القياـ بعميات تبييض األمكاؿ بالمجكء إلى طرؽ ككسائؿ أخرل.

كلكف السؤاؿ المطركح ىك كيؼ يتـ االشتباه في ىكية الزبكف صاحب األمر أك ككيمو
بمعنى مف خالؿ أم دليؿ يمكف القكؿ بأف ىكية ىذا الزبكف أك ككيمو مشبكىة؟
تقكـ الشبية في ىكية الزبكف عندما يقكـ بتصرفات تينًـ عف كجكد شبيات تحكـ حكؿ إثبات
شخصيتو ،فتجده يبذؿ قصارل جيده لعدـ تمكيف البنؾ أك المؤسسة المالية مف الحصكؿ عمى
معمكمات عنو ،أك أف يقدـ أقؿ قدر ممكف مف المعمكمات ،أك أف يعطي معمكمات مضممو عف

ىكيتو ،أك يعطييا عمى مضض.
كمما يقكـ بو الزبكف يدعك إلى إثارة الشبية حكؿ ىكيتو ما يمي:2
 عدـ استعداده لتزكيد البنؾ بالمعمكمات الشخصية الخاصة بو عند التقدـ لطمب فتح حسابكيقدـ كثائؽ إثبات شخصية مشكككا فييا.

 تزكيد البنؾ بعنكاف لو يقع خارج منطقة خدمات البنؾ. أف يككف ىاتؼ الزبكف الشخصي أك ىاتؼ منزلو أك عممو مفصكال. أف يرفض أك يكافؽ عمى مضض ،عمى الكشؼ عف تفاصيؿ عممو أك نشاطو الميف. أف يتقاعس في إطالع البنؾ عف معامالتو البنكية السابقة كالحالية ،إف يكجدت ،أك أف يقدـمعمكمات عف نشاطاتو التجارية بحيث يصعب التحقؽ مف صحة ىذه المعمكمات ،أك يخفي
أسماء مؤسسي الشركات التي ينتمي إلييا.

_ BLANC-JOUVAN Hubert, « La vigilance au cœur de la règlementation financière », Revue
Banque, n° 670, juin 2005, p 32.
1

 _2سعيفاف محمكد محمد ،المرجع السابؽ ،ص .ص .155 - 154
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 الزبكف الذم ال ييتـ بأية مزايا أك فكائد يمنحيا لو البنؾ لقاء فتح الحساب كايداع أمكالو لديوكيكتفي باإللحاح عمى البنؾ بتنفيذ كافة العمميات المتعمقة بو باستخداـ الفاكس أك البريد
االلكتركني دكف مبرر لذلؾ.1

 أف يرفض تقديـ معمكمات أك الكثائؽ المتعمقة بنشاط سابؽ في حالة ما إذا طمب البنؾ ذلؾ.فإذا ظيرت مثؿ ىذه المؤشرات ،فإنيا تعتبر أسمكبا مف الزبكف المعني لتمكيو كاخفاء شخصيتو
الحقيقية ،لذلؾ ،ال يكتفي البنؾ برفض التعامؿ مع مثؿ ىذا الزبكف ،كانما البد مف اإلخطار

عنو.

أ -2االشتباه في ىوية المستفيد
يقصد بالمستفيد ،كؿ مف استفاد مف العممية المصرفية المنفذة ،سكاء أكاف اآلمر نفسو

بالعممية ،أم الزبكف األصمي كىك صاحب الحساب ،كقد تـ بياف المسألة المتعمؽ باالشتباه في
ىكية اآلمر أك ككيمو في العنصر األكؿ أعاله ،أك كاف شخصا آخر ،كفي ىذه الحالة األخيرة
يمكف لمصطمح المستفيد أف ينطبؽ عمى كؿ مف:2

 الزبكف غير االعتيادم ،أك كما يسمى بالزبكف العابر ،كالذم لـ تربطو مع البنؾ أية عالقةسابقة ،سكل أنو سيقكـ بتحصيؿ مبمغ شيؾ صادر لفائدتو ،كىك يعتبر زبكنا في ىذه الحالة ،أك

عمى المستفيد الفعمي مف الحساب.

 المستفيد مف المعامالت التي ينجزىا كسيطا أك كسطاء محترفكف.لقد اشترط المنظـ البنكي أف يتـ التأكد مف ىكية المستفيد عند إقامة عالقة التعامؿ ،3مثمو

مثؿ أم زبكف صاحب الحساب كاألمكاؿ ،كذلؾ ألف ىذا المستفيد ،كألنو لف يسأؿ عف مصدر

األمكاؿ المحكلة إليو كمستفيد ،قد يككف صاحب دكر في عمميات تبييض األمكاؿ ،4كبالتالي ،كفي
حالة اكتشاؼ شبية التبييض لدل االستعالـ عف ىذا المستفيد ،فإنو البد مف إخطار خمية معالجة
االستعالـ المالي بيذا األمر.

 _1عكاجة نبيؿ محمد عبد الحميـ ،المسؤكلية الدكلية عف جرائـ غسؿ األمكاؿ في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،2009 ،ص .52

 _2كىذا ما يستنتج مف المادة  02 /04مف النظاـ رقـ  ،03 – 12المرجع السابؽ.
 _3المادة  02 /04مف النظاـ رقـ  ،03 – 12المرجع نفسو.
 _4حجازم عبد الفتاح بيكمي ،المرج السابؽ ،ص .91
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 سكابؽ المشتبو فيو أك المشتبو فييـ.ب -االشتباه في المظير السموكي لمزبون
ال يككف المظير السمككي لمزبكف محؿ شبية إال إذا قاـ بتصرفات تينًـ عمى أنو يسعى إلى
القياـ بعمؿ غير مشركع كتبييض األمكاؿ ،كمف التصرفات التي تككف محؿ شبية ما يمي:
 الزبكف ذك السمكؾ العصبي كالمفرط. الزبكف الذم يظير االستياء كعدـ الرغبة في إتماـ عممية معينة بسبب عممو بكاجب اإلخطار. الزبكف الذم يناقش البنكي حكؿ مسألة كاجب اإلبالغ عف الدفعات النقدية بحد معيف ،كذلؾلتجنب ىذا المطمب القانكني.

 الزبكف الذم يقدـ مبمغا ماليا لمبنكي عمى سبيؿ الشكر كاالمتناف.1 الزبكف الذم يقكـ بتيديد البنكي لجعمو يرتبؾ في أداء كاجبو في التحقؽ مف ىكيتو كمف كؿ مايتعمؽ بنشاطو كأمكالو.
 الزبكف الذم ال يحرص عمى الحصكؿ عمى عائد مادم عالي ،أك ال ييتـ بدفع الرسكـ حتىكلك كانت عالية.2

 -2االشتباه في العمميات
تعتبر اإليداعات النقدية أىـ مؤشر يستدعي ضركرة القياـ باإلخطار .ككنو يمثؿ الحمقة

األكلى لعممية تبييض لألمكاؿ ،األمر الذم يستدعي معو القكؿ بضركرة حرص البنكي عمى مراقبة

كؿ اإليداعات التي تتـ لديو ،كخاصة إذا انطكت عمى أمر غير اعتيادم ،كما ذكره النظاـ المتعمؽ
بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما.3

فالمقصكد ب "أن تجرى العممية في ظروف غير اعتيادية من التعقيد ،وأن تبدو العممية وكأن

ليس ليا مبرر اقتصادي أو ىدف مشروع" ،العمميات التالية:

 أف يتـ إيداع مبالغ مالية كبيرة ،كال تبدك منطقية ،كعمى مراحؿ متعددة بغض النظر عف قيمةالمبمغ المكدع في كؿ مرة ،ككانت تمؾ اإليداعات تشكؿ في مجمكعيا مبمغا كبيرا ،كال تنسجـ

مع النشاط الطبيعي لمنفذ العممية ،كذلؾ مف خالؿ استعماؿ مختمؼ كسائؿ الدفع كالشيكات.
 _1سعيفاف محمكد محمد ،المرجع السابؽ ،ص .ص .153 - 152
 _2السبكي ىاني ،المرجع السابؽ ،ص .498

 _3المادة  10مف النظاـ رقـ  ،03 -12المرجع السابؽ.
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أك أف يتـ التحكيؿ الفكرم لممبالغ المالية المكدعة نحك الخارج ،أك أف يتـ تحكيميا إلى عمالت

أجنبية .1أك إيداع مبالغ مالية مف قبؿ عدد كبير مف األشخاص في حساب كاحد دكف أف
يككف ىناؾ تفسير مقبكؿ لذلؾ.

 قبض أك استالـ شيكات لحاممو صادرة في الخارج أك شيكات بمبالغ كبيرة يزعـ أنيا مكاسبمف المقامرة.

 التكرار المنتظـ لمعمميات التي تكشؼ عف تحرير أكراؽ لمحامؿ ،مقدمة مف شخص معركؼبعدـ مالءتو.2

 ازدياد كبير في الكدائع النقدية في حساب شخص ما ،بسبب تحكيؿ أمكاؿ مف حساب إلىحسابو ،دكف أف يككف ىناؾ ارتباط كاضح بيف الحسابيف أك بيف صاحبي الحسابيف ،كضمف

فترة زمنية كجيزة.3

 االعتماد عمى السحكبات كاإليداعات النقدية بدال مف استخداـ الحكاالت المصرفية ،أكاألدكات األخرل القابمة لمتداكؿ كدكف مبرر كاضح.

 -تبديؿ كميات كبيرة مف األكراؽ النقدية مف فئات صغيرة ،بأكراؽ نقدية مف فئات كبيرة.

 التحكيالت المتتالية كغير المبررة لحسابات في بنكؾ أخرل داخميان أك خارجيا ،كالتحكيالتالمتعددة كالمتتالية ذات المبالغ المتشابية أك مبالغ ثابتة في القيمة .4

 -إيداع األمكاؿ في العديد مف الحسابات البنكية ،بحيث تككف المبالغ المكدعة ذات قيـ صغيرة

حتى ال تثير الشبيات ،عمى أف يتـ تحكيميا إلى حسابات في بنكؾ أجنبية معركفة بأنيا ذات
قكانيف صارمة بشأف سرية الحسابات المصرفية ،أك بأنيا تشتير بتجارة المخدرات كاألنشطة

غير المشركعة بكجو عاـ ،ثـ يعاد تحكيميا إلى المكاطف األصمية لممكدعيف .5كتجدر اإلشارة

إلى أف ىذه التقنية المعتمدة في التبييض ىي تقنية تقميدية نكعا ،إال أنيا مازالت منتشرة

خاصة عند المجكء إلى البنكؾ التي تحتاج إلى استقباؿ الكدائع .كتسمى ىذه الطريقة بطريقة

_ BONNEAU Thierry, « Les déclarations de soupçons », Revue Banque et Droit, n°88, mars – avril
2003, p 30.
2
_ HAMMADI Arraid, op. cit ., p 252.
1

 _3سعيفاف محمكد محمد ،المرجع السابؽ ،ص .138
 _4صقر نبيؿ ،المرجع السابؽ ،ص .31

 _5عكاجة نبيؿ محمد عبد الحميـ ،المرجع السابؽ ،ص .51
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تجزئة اإليداعات ،كالتي تتـ بيدؼ تفادم ظيكر ىذه المعامالت في التقارير الدكرية التي

تقدميا البنكؾ لبنككيا المركزية.1

 الحسابات التي تظير سرعة كبيرة في حركة األمكاؿ فييا ،بعد أف كانت ال تتحرؾ ،كلكفتحتفظ بأرصدة متدنية مع نياية كبداية العمؿ اليكمي.2

 االحتفاظ بحسابات متعددة لنفس الشخص ،كمف دكف أسباب منطقية ،3كايداع مبالغ نقدية فيكؿ حساب مف تمؾ الحسابات ،بحيث تشكؿ في مجمكعيا مبمغا كبي ار ال يتناسب مع طبيعة
النشاط الذم يمارسو صاحب الحسابات ،باستثناء المؤسسات التي تقتضي طبيعة عمميا

االحتفاظ بأكثر مف حساب.

 فتح حسابات متعددة لدل عدة بنكؾ ضمف منطقة جغرافية كاحدة ،ثـ تحكيؿ أرصدة تمؾالحسابات إلى حساب كاحد ثـ تحكيؿ المبمغ المجتمع في ذلؾ الحساب إلى جية أخرل.4

 سحب األمكاؿ مف الحساب بعد فترة كجيزة مف إيداعيا.5الفرع الثاني

ضوابط اإلخطار بالشبية
يتـ تحديد شكؿ اإلخطار بالشبية كنمكذجو كمحتكاه ككصؿ استالمو ،عف طريؽ التنظيـ

كبناء عمى اقتراح مف الييئة المتخصصة ،أم خمية معالجة االستعالـ المالي .6كعمى ىذا األساس

كبعد سنة تقريبا مف تاريخ صدكر القانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب

كمكافحتيما ،صدر المرسكـ التنفيذم الذم يتضمف شكؿ اإلخطار بالشبية كنمكذجو كمحتكاه

ككصؿ استالمو.7

 _1رشـ محمد حسف ،سمايمي نكفؿ ،بكطكرة فضيمة" ،تطكر أساليب غسيؿ األمكاؿ كدكر إجراءات الرقابة الكقائية في
البنكؾ لتعزيز مكاجية الظاىرة (مع اإلشارة إلجراءات البنكؾ في الجياز المصرفي الج ازئرم) ،آفاؽ لمعمكـ ،جامعة الجمفة
العدد  ،2016 ،01ص  .05متاح عمىhttps://www.asjp.cerist.dz :

 _2سعيفاف محمكد محمد ،المرجع السابؽ ،ص .153
 _3صقر نبيؿ ،المرحع السابؽ ،ص .31

 _4سعيفاف محمكد محمد ،المرجع السابؽ ،ص .139

 _5شعيب محمد" ،تبييض األمكاؿ" ،الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجيتيف القانكنية كاالقتصادية ،أعماؿ المؤتمر
العمم ي السنكم لكمية الحقكؽ بجامعة بيركت العربية ،الجزء الثالث :الجرائـ المتعمقة بأعماؿ المصارؼ ،جريمة تبييض

األمكاؿ ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت ،2002 ،ص .247

 _6المادة  04 /20مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
 _7مرسكـ تنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع السابؽ.
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بالعكدة إلى المرسكـ المذككر أعاله يتضح أنو يحدد بدقة الضكابط الكاجب مراعاتيا في
اإلخطار بالشبية سكاء مف حيث الشكؿ (أكال) أك مف حيث المحتكل (ثانيا) أك مف حيث اآلجاؿ

(ثالثا).

أوال :ضوابط الشكمية لإلخطار بالشبية
أككؿ التنظيـ ميمة تصميـ اإلخطار بالشبية لمييئات الخاضعة ،1كلكف بشرط أف يككف

شكمو مطابقا لمنمكذج الذم كضعتو خمية معالجة االستعالـ المالي ،2بحيث يجب مراعاة ىذا

النمكذج الكحيد 3أثناء تحرير اإلخطار بالشبية.

يجب أف يي ىحرىر اإلخطار بالشبية كتابة كبخط كاضح ،كتتـ الكتابة عف طريؽ الرقف أك
بطريقة آلية ،4كلكف يجدر التساؤؿ ىنا عف الغرض مف اشتراط كضكح الكتابة ماداـ أف الكتابة تتـ
تتـ عف طريؽ الرقف أك بطريقة آلية ،ففي كمتا الحالتيف ،كاألغمب أف تتـ الكتابة بطريقة آلية ،فإف
احتماؿ أال تككف كاضحة ضعيؼ جدا ،إذ ال يعقؿ أال تتكفر الييئات الخاضعة التي أككمت إلييا

مياـ تحرير اإلخطار بالشبية عمى األجيزة كاإلمكانيات الحديثة التي تستعمميا في تسيير شؤكنيا

كالتي تسيؿ عمييا عممية أداء مياميا.

يجب أف يككف اإلخطار كذلؾ خاليا مف أم حشك أك إضافة ،ألف الحشك أك اإلضافة مف

شأنيما أف يشككا في صحة اإلخطار كمصداقيتو ،لذلؾ البد مف التقيد بالبيانات المطمكب إدراجيا
في اإلخطار ،دكف إضافة أم بياف أك معمكمة أخرل ،يمكف أف تؤدم إلى حدكث لبس أك خطأ في
اإلخطار ،كأم إضافة أك حشك يجعؿ اإلخطار باطال مف حيث شكمو ،كغير مقبكؿ.
ثانيا :الضوابط الواجب مراعاتيا في اإلخطار بالشبية من حيث المحتوى
يجب أف يتضمف اإلخطار بالشبة مجمكعة مف البيانات ،كالتي تتعمؽ بالجية المخطرة ()2

كبالزبكف ( ،)1كبالعمميات كباألمكاؿ المشتبو فييا ( ،)3كتمؾ التي تكضح دكاعي الشبية ()2
باإلضافة إلى بيانات تكضيحية أخرل ( ،)5مع بياف الخاتمة كالرأم (.)6

 _1المادة  01 /04مف المرسكـ التنفيذم رقـ " 05 -06تتحمؿ تصميـ اإلخطار بالشبية الييئات الخاضعة لممادة  19مف
القانكف رقـ  ،".....01 -05المرجع نفسو.

 _2المادة  03مف المرسكـ التنفيذم رقـ " 05 -06يحرر اإلخطار بالشبية ،....عمى المطبكعيف المطابقيف لمنمكذج
المحفكظ لدل الييئة المختصة (خمية معالجة االستعالـ المالي) المرفقيف بالممحقيف األكؿ كالثاني" ،المرجع نفسو.

 _3المادة  02مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع نفسو.

 _4المادة  1.5 /05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع نفسو.
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 -1البيانات المتعمقة بالجية المخطرة
ينبغي أف يتضمف اإلخطار بالشبية البيانات المتعمقة بالجية الممزمة بكاجب اإلخطار

بالشبية ،كالتي يجب أال تككف غير إحدل الجيات التالية :المؤسسات المالية ،كالمؤسسات كالميف
غير المالية كما حددتيا المادة  02مف القانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ

اإلرىاب كمكافحتيما ،المعدؿ كالمتمـ.

كتتمثؿ البيانات المتعمقة بالجية المخطرة في كؿ مف العنكاف كرقـ الياتؼ كرقـ الفاكس ،مع

ضركرة تحديد اسـ الجية المخطرة بدقة.1
 -2البيانات المتعمقة بالزبون

تختمؼ البيانات المطمكبة حكؿ الزبكف بحسب طبيعتو ،إذا يمكف أف يككف شخصا

طبيعيا(أ) ،كما يمكف أف يككف شخصا معنكيا (ب).

أ -البيانات المتعمقة بالزبون الشخص الطبيعي
تتمثؿ البيانات المتعمقة بالزبكف الشخص الطبيعي فيما يمي:
 -ىكية الزبكف :كيتـ تحديدىا كاممة ،باإلضافة إلى تاريخ كمكاف االزدياد.2

 نكع الزبكف :يجب تحديد نكع الزبكف فيما إذا كاف زبكنا اعتياديا أك زبكنا غير اعتيادم.3ب -البيانات المتعمقة بالزبون الشخص المعنوي
لقد حصر المرسكـ التنفيذم الزبكف الشخص المعنكم في الشركات فقط ،كعميو يجب أف

يتكفر اإلخطار بالشبية في ىذه الحالة ،البيانات التالية:4
 -عنكاف الشركة.

 الطبيعة القانكنية لمشركة ،كالتي يمكف أف تككف شركة مدنية ،أك شركة تجارية. -تحديد نشاط الشركة.

 -التعريؼ الجبائي أك رقـ المؤشر اإلحصائي

 -1المادة  1.2.5 /05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع السابؽ.
 -2المادة  3.2.5 /05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع نفسو.
 -3المادة  5.2.5 /05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع نفسو.
 -4المادة  3.2.5 /05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع نفسو.
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كتجدر اإلشارة ىنا ،إلى أنو ينبغي كذلؾ تحديد نكع الزبكف الشخص المعنكم ،الذم يمكف

كذلؾ أف يككف زبكنا اعتياديا أك زبكنا غير اعتيادم ،مثؿ الشخص المعنكم .1كما يجب تحديد

تسمية الشخص المعنكم.

 -البيانات المتعمقة بالشركاء :تتمثؿ البيانات المتعمقة بالشركاء في كؿ مف ىكية كؿ

شريؾ ،مع ذكر النسب الكامؿ ،باإلضافة تاريخ كمكاف االزدياد كالمينة كقيمة الحصص المساىـ
بيا كؿ شريؾ ،كالعنكاف الشخصي.
إف المالحظ في ىذه البيانات أنيا تتعمؽ بالشريؾ الشخص الطبيعي ،في حيف يمكف أف

يككف الشريؾ شخصا معنكيا ،2كىذا ما لـ يكضحو المرسكـ التنفيذم المتعمؽ بشكؿ اإلخطار

بالشبية ،كفي ىذه الحالة ييفترض أف يتـ ذكر كؿ البيانات التي سبؽ بيانيا كالمتعمقة بالشخص
المعنكم ،مف حيث تسميتو ،كعنكانو كطبيعتو القانكنية ،كطبيعة نشاطو ،كالتعريؼ الجبائي أك رقـ
المؤشر اإلحصائي.

 -البيانات المتعمقة بالمسير :تتمثؿ ىذه البيانات في كؿ مف النسب الكامؿ لممسير كتاريخ

كمكاف االزدياد ،كالمعمكمات المتعمقة بكثيقة اليكية المستعممة (النكع كالرقـ كتاريخ كمكاف
اإلصدار).
كفي حالة ما إذا قاـ صاحب الحساب بتفكيض التصرؼ في حسابو لشخص آخر ،ففي

ىذه الحالة يجب كذلؾ تكضيح صفة كىكية المكقع الذم تـ تفكيضو التصرؼ في الحساب.3
 -3البيانات المتعمقة بالعمميات موضوع الشبية وباألموال المشتبو فييا.

يتعيف عمى المخطر أف يقد بيانات خاصة بالعمميات مكضكع الشبية (أ) ،كأخرل متعمقة

باألمكاؿ المشتبو فييا (ب).

 _1كىذا ما تـ تأكيده في الممحؽ المتعمؽ باإلخطار بالشبية ،الممحؽ رقـ .05
 _2المادة  416مف المر رقـ  ،58 -75المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _3المادة  6.2.5 /05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع السابؽ.
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أ -البيانات المتعمقة بالعمميات موضوع الشبية.1
يجب أف يتضمف اإلخطار بالشبية عدة تفاصيؿ حكؿ العمميات المشتبو فييا ،إذ ينبغي

تكضيح العناصر التالية:

-تاريخ العممية أك الفترة التي تمت خالليا العممية ،كنكع العممية كعدد العمميات كالقيمة

اإلجمالية لمعممية.

 تحديد طبيعة العممية فيما إذا كانت عابرة لمكطف أك محمية.فإذا كانت عابرة لمكطف ،فالبد في ىذه الحالة مف تحديد نكع العممية ،أم تحديد ما إذا

كانت تحكيؿ مصرفي أك إرجاع األمكاؿ لمكطف أك دفع صؾ .كبالنسبة لألمكاؿ محؿ العممية،فالبد
مف تحديد مصدرىا ككجيتيا :فبالنسبة لمصدر األمكاؿ الذم ينبغي تكضيحو ،فيجب تحديد كذلؾ

المؤسسة البنكية أك المالية ،أك الككالة ،كالبمد ،كرقـ الحساب ،كصاحب أك أصحاب الحساب

كالمؤسسة البنكية المراسمة كرقـ الصؾ كتاريخ إصداره .أما بالنسبة لكجية األمكاؿ ،فينبغي كذلؾ

تكضيحيا بدقة.

أما إذا كانت العممية أك العمميات المشتبو فييا محمية ،ففي ىذه الحالة ال بد مف تكضيح ما

إذا تـ الدفع نقدا أك عف طريؽ صؾ أك عدة صككؾ ،باإلضافة إلى تحديد المؤسسة البنكية

كالككالة ،كرقـ الحساب ،كتحديد صاحب أك أصحاب الحساب ،كالمؤسسة الكسيطة كرقـ الصؾ

كتاريخو.2

ب -البيانات المتعمقة باألموال محل الشبية
يجب تكضيح طبيعة األمكاؿ ،كما إذا كانت في شكؿ عممة كطنية أك قيـ عقارية أك معادف

نفيسة أك أم شكؿ آخر يمكف أف تتخذه األمكاؿ.3

كتجدر اإلشارة إلى أنو بالعكدة إلى الممحؽ المتعمؽ باإلخطار بالشبية ،يتضح أنو استعمؿ

عبارة قيمة منقولة valeur mobilière ،كليس قيمة عقارية التي كردت في المرسكـ التنفيذم رقـ

 ،05-06كىك ما تأكد بالعكدة إلى المرسكـ التنفيذم في نسختو الفرنسية ،أيف أشار النص بشكؿ
كاضح إلى القيمة المنقكلة عند التطرؽ إلى تحديد طبيعة األمكاؿ المشبكىة ،كذلؾ كما يمي:

 _1المادة  1.3.5 /05ك 3.3.5مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع السابؽ.
 _2الممحؽ المتعمؽ باإلخطار بالشبية ،الممحؽ رقـ .05

 _3المادة  2.3.5 /05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع السابؽ.
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Article 05/ 5.3.2 du décret exécutif n° 06- 05:« à la nature des fonds
objet du soupçon (monnaie nationale, valeurs mobilières….. »1 .

 -4البيانات الموضحة لدواعي الشبية

2

يقصد بدكاعي الشبية ،مجمكعة العناصر التي إذا تكفرت ،تجعؿ الشؾ قائما لدل الجية
المخطرة بأف العممية مشبكىة .كتتمثؿ ىذه العناصر في :ىكية صاحب األمر أك ككيمو ،كىكية
المستفيد ،فإذا كاف أحدىـ أك كميـ مشتبو فيو ،فال بد مف البحث عف كؿ المعمكمات التي تكضح

سكابؽ ىؤالء المشتبو فييـ.3

باإلضافة إلى البيانات المتعمقة بمصدر األمكاؿ ،ككجيتيا ،كالمظير السمككي لمزبكف

المشتبو فيو ،كأىمية مبمغ العممية كطبيعة العممية ،كتكضيح ما إذا كانت عممية غير اعتيادية أك
عممية معقدة ،كغياب المبرر االقتصادم ،كغياب المبرر الشرعي كغياب المحؿ الشرعي .كتجدر
اإلشارة ىنا إلى أنو يمكف أف تجتمع دكاعي الشبية المذككرة أعاله في الحالة الكاحدة محؿ

اإلخطار ،كما يمكف أف تككف بعضيا فقط ،فالميـ أنو إذا تكفر أحد األسباب المثيرة لمشبية ،فالبد
مف تكضيحيا بدقة في اإلخطار بالشبية.
 -5بيانات توضيحية أخرى.4
في حالة ما إذا قامت جية أخرل غير المؤسسات المالية ،أم بقية الجيات األخرل

الخاضعة لكاجب اإلخطار بالشبية ،5فإنو يشترط:

1

_ Décret exécutif n° 06- 05 du 09 janvier 2006, fixant la forme, le model, le contenu ainsi que
l’accusé de réception de la déclaration de soupçon journal officiel de la république algérienne n° 02 du
15 janvier 2006.

 _2المادة  04.3.5/05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع السابؽ.
 _3المادة  5.3.5 /05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع نفسو.
 _4المادة  6.35 /05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع نفسو.

 _5كيتعمؽ األمر في ىذا الصدد بالييئات الخاضعة حسب ما ىك كارد في المادة  04مف القانكف رقـ  01 -05المعدؿ
كالمتمـ.

كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد ،إلى أنو بمقارنة الممحؽ المتعمؽ باإلخطار بالشبة ،كالذم فصؿ في الجيات
األخرل الخاضعة لكاجب اإلخطار بالشبية ،بمضمكف المادة  04مف القانكف رقـ  01 -05المعدؿ كالمتمـ ،كبعد تعديميا
سنة  ،2012بمكجب المادة  02مف األمر رقـ  ،02 -12المعدؿ كالمتمـ لمقانكف رقـ  ،01 -05فإف الممحؽ ال يذكر كؿ
الجيات الخاضعة لكاجب اإلخطار بالشبية كما ىك كارد في المادة  04مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ.
كالجيات غير المذككرة في الممحؽ ،ىي  - :المحضر القضائي.
-

المحاسبكف المعتمدكف.

-

مقدمك الخدمات لمشركات كككالء بيع السيارات كالرىانات كاأللعاب.
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ذكر كؿ المعمكمات المتعمقة بطبيعة العممية (إيداع أك مبادالت أك تكظيفات أك تحكيالتأك أية حركة لرؤكس األمكاؿ).
-ذكر المعمكمات المتعمقة بعالقة األعماؿ (مكاف عالقة األعماؿ ،كمكاف مسؾ المحاسبة

كمكاف البيع كمكاف التصريح باألعماؿ ،كطريقة الدفع ،سكاء أكانت نقدا أك كانت بطريقة أخرل).
 ذكر المعمكمات حكؿ غرض العممية كابراز دكاعي إثارة الشبية بدقة. -6بيان الخاتمة والرأي

تيذكر في الخاتمة كالرأم ،حسب الحالة ،ىكية كصفة كتكقيع مراسؿ المؤسسة لدل خمية
معالجة االستعالـ المالي ،كتاريخ إصدار اإلخطار بالشبية.1
باإلضافة إلى البيانات الكاجب تكافرىا في اإلخطار بالشبية ،فإنو يجب أف يي ىكق ىع مف طرؼ
ممثؿ المؤسسة البنكية أك المالية ،أك مف طرؼ أم مف الخاضعيف لكاجب اإلخطار بالشبية،بمعنى
أنو يجب أف يتضمف تكقيع الجية التي قامت باإلخطار أك مف ممثميا ،حسب الحالة .كفي ىذه

الحالة يحب أف يككف التكقيع خطيا كدكف المجكء إلى االستنساخ أك التأشير.2

ثالثا :الضوابط الواجب مراعاتيا في اإلخطار بالشبية من حيث اآلجال
بالعكدة إلى نص الفقرة الثانية مف المادة  10مف القانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض

األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما ،فإنيا تيٍم ًزيـ الييئات الخاضعة أف تقكـ باإلخطار "....بمجرد
وجود الشبية ،حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ العمميات المشتبو فييا أو بعد إنجازىا".

-

األشخاص الطبيعيكف كالمعنكيكف الذيف يقكمكف في إطار مياميـ عمى الخصكص باالستشارة ك /أك إجراء عمميات
ترتيب عمييا إيداع أك مبادالت أك تكظيفات أك تحكيالت أك أم حركة أخرل لألمكاؿ.
كاألمر بدييي ،ماداـ أف المرسكـ التنفيذم المتعمؽ بشكؿ اإلخطار بالشبية كنمكذجو كمحتكاه ككصؿ استالمو قد

صدر سنة  ،2006أم قبؿ تعديؿ قانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما سنة  2012بست

سنكات.

كالمفركض أف ىذا الممحؽ المتعمؽ باإلخطار بالشبية قد جاء تطبيقا لممكاد مف  15إلى  20مف القانكف رقـ -05
 ،01كالذم مف بيف مكاده المادة  19التي تمزـ الخاضعيف بكاجب اإلخطار بالشبية ،كمفيكـ الخاضعكف تـ بيانو في المادة
 04مف القانكف  01 -05المعدلة سنة  ، 2012كما سبؽ بيانو ،كالتي قد عدلت في قائمة الممزميف باإلخطار بالشبية ،مما

يؤدم إلى القكؿ بكجكد تناقض بيف القانكف كالممحؽ الصدار لتطبيقو .مما يستدعي إعادة النظر في محتكاه كتحيينو بما

يتناسب كالتعديالت الصادرة عمى القانكف الذم جاء لتطبيقو.

 _1المادة  7.3.5 /05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع السابؽ.

 _2المادة  01 /07ك 02مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،05 -06المرجع نفسو.
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إف اإلخطار بالشبية يجب أف يككف في الكقت المناسب كمف دكف تأخير ،1كالكقت
المناسب لإلخطار ىك كقت اكتشاؼ الشبية .كالمشرع لـ ينص صراحة عمى فكرية إجراء اإلخطار

كعدـ تأخيره ،كلكف ىذا ما يفيـ مف عبارة "بمجرد وجود الشبية" الكاردة في الفقرة الثانية مف المادة

 10مف القانكف رقـ  02 -05المعدؿ كالمتمـ ،المذككرة أعاله.

كىك األمر الذم ييستنتج كذلؾ مف القرار الصادر عف المجنة المصرفية الفرنسية الصادر
في  32أكث  ،1002كالذم أكضح بأف اإلخطار بالشبية يجب أف يككف في الكقت المناسب
كبمجرد اكتشافيا ،مف دكف تأخير ،كمف دكف تأجيؿ ىذا اإلخطار إلى ما بعد بضعة أشير .كأف
يتـ اإلخطار بعد "قياـ المجنة المصرفية بميمة التحقيؽ" .فإذا كانت ظركؼ سير حساب ما غير

عادية كتحكـ حكليا الشككؾ ،أك كاف صاحب الحساب يستعمؿ شيكات مزكرة ،فالمفركض أف مف

شأف مثؿ ىذه الظركؼ غير الطبيعية أف تثير الشؾ لدل البنكي ،كالذم يتكجب عميو اإلبالغ فك ار

عف ىذه العمميات المشككؾ فييا ،كاال ترتبت مسؤكلية تأديبية في حؽ البنؾ المعني ،كىذا رغـ

قيامو باإلخطار ،ألف اإلخطار جاء متأخرا .كعميو ،يتكجب عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية ،ككؿ
الييئات الخاضعة أف تقكـ باإلخطار ،بمجرد كجكد عمميات مشككؾ فييا.2

كتؤكد الفقرة الثالثة مف المادة ذاتيا عمى إجبارية اإلخطار بالشبية بمجرد اكتشافيا كذلؾ

بنصيا عمى أنو:

"يجب إبالغ كل المعمومات ترمي إلى تأكيد الشبية أو نفييا دون تأخير إلى الييئة

المتخصصة".

3

يالحظ أنو يمكف تقديـ مالحظتيف حكؿ النص المذككر أعاله:

يصر عمى فكرية اإلبالغ عف العممية المشبكىة فور
تتمثؿ المالحظة األكلى في أف المشرع ٌ

اكتشافيا ،ومن دون تأخير ،كلكف دكف أف يحدد أجال معينا لإلخطار ،كفي ىذه الحالة تبقى
السمطة التقديرية لمجية القائمة باإلخطار في تقدير الكقت المناسب لإلبالغ ،كالذم ينبغي أف

يراعي معيار الفورية ،أم فكر اكتشاؼ الشبية كدكف تأخير.

1

- la déclaration de soupçon doit intervenir en temps utile, elle ne doit pas être tardive : BONNEAU
Thierry, « Blanchiment des capitaux : Déclaration de soupçon – Tardivité », Chronique de droit
bancaire, Revue Banque et Droit, n° 111, janvier – février 2007, p 24.
2
- Ibid., p 24.

 _3كقد أكدت المادة  03 /12ك 04مف النظاـ رقـ  ،03 -12عمى فكرة التعجيؿ بإبالغ خمية معالجة االستعالـ المالي
بالشبية فكر اكتشافيا.
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أما المالحظة الثانية ،فيي كباإلضافة إلى ضركرة التعجيؿ بالقياـ باإلخطار ،كنظ ار

لضركرة التعجيؿ بو فإنو يفترض أف يتـ قبؿ تنفيذ العمميات ( ،)2كىذا ما يستفاد مف عبارة "حتى
كلك تعذر تأجيؿ تمؾ العمميات" ،ىذا مف جية .كمف جية أخرل ،فإنو يمكف ككاستثناء أف يتـ

اإلخطار بعد تنفيذ العمميات المشتبو فييا (.)1

 -1إجراء اإلخطار قبل تنفيذ العمميات المشبوىة
يتعيف بحسب األصؿ ،إجراء اإلخطار قبؿ تنفيذ العمميات المشبكىة ،1لذلؾ ييشترطي عمى

البنكؾ كالمؤسسات المالية كالمصالح المالية لبريد الجزائر أف تعيف عمى األقؿ إطا ار ساميا مسؤكال

عمى المطابقة في مجاؿ مكافحة تبييض األمكاؿ ،فيككف بذلؾ مراسال لخمية معالجة االستعالـ

ؼ بالسير عمى التقيد بسياساتيا كاجراءاتيا المطبقة في مجاؿ مكافحة تبييض
كي ىكم ي
المالي ،ي
األمكاؿ .2مع اإلشارة إلى أف ىذا اإلطار السامي المراسؿ لخمية معالجة االستعالـ المالي

كالمسؤكؿ عف المطابقة في مجاؿ مكافحة تبييض األمكاؿ ،يككف تابعا لممسؤكؿ عف رقابة

المطابقة ،كىذا إذا لـ يكف ىك المسؤكؿ عف رقابة المطابقة في الكقت نفسو.3

فإذا اكتشؼ عكف البنؾ أك المؤسسة المالية أف عممية ما تنطكم عمى شبية تبييض
األمكاؿ ،فإنو ممزـ بإبالغ اإلطار المسؤكؿ عمى المطابقة في مجاؿ مكافحة تبييض األمكاؿ ،بكؿ

عممية مشبكىة ،4باعتبار ىذا المسؤكؿ ممثال عف البنؾ أك المؤسسة المالية ،كمراسال عنيما لخمية
معالجة االستعالـ المالي ،كالمؤىؿ أصال بإجراء المطابقة كتقدير مدل ثبكت الشبية مف عدمو.
كىك األمر الذم ييستنتج بالرجكع إلى نص الفقرة الثانية مف المادة  29مف النظاـ رقـ -21
ليعبر عف المعنى
 03في صياغتيا الفرنسية ،ألف النص في صيغتو العربية لـ يكف كاضحا كفاية ٌ
المطمكب.

_ BONNEAU Thierry, « Les déclarations de soupçons », op. cit ., p 31.

 _2المادة  01 /19مف النظاـ رقـ  ،03 -12المرجع السابؽ.
 _3المادة  02 /30مف النظاـ رقـ  ،08 -11المرجع السابؽ.
 _4المادة  02 /19مف النظاـ رقـ  ،03 -12المرجع السابؽ.
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إذ جاء في الفقرة الثانية مف المادة المذككرة أنو:

"يجب عمى المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر....تسمح لكل

عون أن يبمغ بإخطار المسؤول بالمطابقة في مجال مكافحة تبييض األموال بأي عممية محل

شبية ،"...كىنا يالحظ أف كممة "بإخطار" في غير محميا.

في حيف كانت الصيغة الفرنسية لمنص ذاتو أكثر كضكحا حيث تنص عمى أنو:
Article 19/ 02 du règlement n° 12- 03: « les banques, les établissements
financiers et les services d’Algérie-poste….permettent à chaque agent de
rapporter toute opération suspecte au responsable de la conformité en matière
» de lutte contre le blanchiment de capitaux…..

كحتى يتمكف أعكاف البنكؾ أك المؤسسات المالية مف التعرؼ عمى أف عممية ما تنطكم

عمى شبي ة تبييض األمكاؿ ،فإنو ينبغي كضع برنامج تككيف دائـ يسمح ليـ بالتعرؼ عمى أجيزة

مكافحة تبييض األمكاؿ ،1إلى جانب اطالعيـ عمى مختمؼ اإلجراءات المتخذة في مجاؿ اإلبالغ

عف كؿ عممية يشتبو فييا أنيا عممية تبييض لألمكاؿ ،حتى يتمكف ىؤالء مف اتخاذ اإلجراءات

المناسبة في حالة اكتشاؼ شبية تبييض األمكاؿ.2

إطار و
غير أف المالحظة الكاجب إبداؤىا ىنا ،ىي أف الشرط بأف يتـ تعييف و
ساـ مسؤكؿ

عمى المطابقة في مجاؿ مكافحة تبييض األمكاؿ ،كاف متعمقا بالبنكؾ كالمؤسسات المالية كالمصالح

المالية لبريد الجزائر ،3دكف أف يشمؿ بقية الخاضعيف لكاجب اإلخطار بالشبية ،فيؿ أف بقية
الجيات الخاضعة غير معنية بمثؿ ىذا الشرط؟

كاذا كانت اإلجابة كذلؾ ،فيؿ يحؽ لكؿ عكف مكظؼ في إحدل ىذه الييئات الخاضعة أف

يقكـ بإجراء اإلخطار بالشبية؟ كفي ىذه الحالة يتـ التساؤؿ عما إذا كاف كؿ األعكاف يممككف مف

الخبرة التي تؤىميـ لمقياـ بإجراء المطابقة كالتحقؽ مف ثبكت الشبية؟ كفي ىذه الحالة ،ستككف
ىناؾ حالة مف الفكضى ،كمف غير المنطقي أف تتمكف الخمية مف استقباؿ أكثر مف عكف لنفس

الييئة الخاضعة !

 _1المادة  02 /29ح مف النظاـ رقـ  ،08 -11المرجع السابؽ.
 _2المادة  02 /29ط مف النظاـ رقـ  ،08 -11المرجع نفسو.

 _3كذلؾ حسب ما كرد في المادة  01 /19مف النظاـ رقـ  " 03 -12يجب عمى المصارؼ كالمؤسسات المالية كالمصالح
المالية لبريد الجزائر أف تعيف عمى األقؿ إطارا ،"...المرجع السابؽ.
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في الحقيقة ،بالتمعف في مضمكف الفقرة األكلى مف المادة  07مف المرسكـ التنفيذم المتعمؽ
بشكؿ اإلخطار بالشبية كنمكذجو كمحتكاه ككصؿ استالمو ،يمكف اإلجابة عمى التساؤالت

المطركحة أعاله ،إذ اشترط المشرع أف يتـ تكقيع اإلخطار بالشبية مف طرؼ ممثؿ المؤسسة

البنكية أك المالية ،أك أحد الخاضعين لواجب اإلخطار بالشبية المنصوص عمييم في المادة 11

من القانون المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما.1

فإذا تـ اإلخطار قبؿ تنفيذ العمميات المشبكىة ،ييفترض بالبنؾ أال ينفذ تمؾ العمميات ،2كىك
األمر الذم لـ يتناكلو المشرع ال في القانكف رقـ  02 -05المعدؿ كالمتمـ ،كال في النظاـ رقـ -21
 .03كىذا عمى خالؼ المشرع الفرنسي الذم كاف كاضحا فيما يخص ىذا األمر ،حيف نص
صراحة عمى أنو إذا اكتشفت الييئات الخاضعة بأف العممية مرتبطة بتبييض األمكاؿ ،فإنو يتكجب
عمييا أف تمتنع عف تنفيذ العممية ،إلى غاية اتخاذىا إجراء اإلخطار بالشبية .كال يمكف أف تنفذ

العممية المشبكىة ،إال إذا لـ تعترض عمييا الييئة المسماة .TRACFIN3
 -2إجراء اإلخطار بعد تنفيذ العمميات المشبوىة

بالرغـ مف ضركرة إجراء اإلخطار قبؿ تنفيذ العمميات المشبكىة ،إال أنو قد ال ييتى ىمك يف مف
اكتشاؼ الشبية إال بعد تنفيذ العممية المعنية .كذلؾ نظ ار لمسرعة التي يتـ بيا تنفيذ بعض العمميات

البنكية ،4خاصة التحكيالت البنكية االلكتركنية الفكرية ،كعمميات البكرصة  .ordre boursierأك
كذلؾ بالنسبة لمعمميات التي تنشأ الشبية بشأنيا متأخرة .5إال أف تنفيذ العممية المشتبو بيا ال ييسقط

كاجب اإلخطار ،بؿ ال بد مف اتخاذ مثؿ ىذا اإلجراء ،بسبب أىميتو كضركرتو.

اإلخطار بالشبية حسب الحاالت ،ممث يؿ المؤسسة
 _1المادة  01 /07مف المرسكـ التنفيذم رقـ  " ،05 -06يجب أف يي ىكقِّ ىع
ى
البنكية أك المالية ....أو أحدُ الخاضعين لكاجب اإلخطار المذككريف في المادة ( 19الفقرة  )2مف القانكف رقـ -05
 "....01المرجع السابؽ.

2

_ CUTAJAR Chantal, « Droit du blanchiment une ordonnance nécessaire mais à parfaire (premières
réflexions sur l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009) »op. cit., p823.
3
_ Article L. 561-22, alinéa 1er du code monétaire et financier français, op. cit.

 _4تدريست كريمة ،المرجع السابؽ ،ص .215

_ BONNEAU Thierry, « Les déclarations de soupçons », op. cit., p 31.
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كعميو ،يجب عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية ،كالمصالح المالية لبريد الجزائر ،أف تحدد
بشكؿ كاضح ،كبطريقة كتابية ،إجراءات كشركط اإلخطار عف العمميات المشبكىة ،كمنيا تقدير

مدة المالئمة إلجراء ىذا اإلخطار ،كأف تعمميا لمستخدمييا كتضعيا في متناكليـ ،1كىذا أخذا في
الحسباف الفترة ما بيف اكتشاؼ الشبية ،كاتخاذ اإلجراءات الضركرية لإلبالغ عنيا ،إذ ينبغي

الحرص عمى أف تككف المدة المتخذة لتحميؿ دكاعي االشتباه كالتكصؿ إلى مدل تكفر الشبية مف

عدمو ،مدة معقكلة .كىنا تظير فائدة تعييف اإلطار السامي المسؤكؿ عف المطابقة في مجاؿ

مكافحة تبييض األمكاؿ ،إذ سيككف مستعدا لمقياـ بإجراءات المطابقة كالتحميؿ في مدة معقكلة ،نظ ار

لتككينو كخبرتو في ىذا المجاؿ.

 _1المادة  23مف النظاـ رقـ  ،03 -21المرجع السابؽ .كىنا تجدر اإلشارة إلى نص ىذه المادة كاف أكثر كضكحا في

نسخ تو الفرنسية مقارنة مع النسخة العربية لو التي يشكبيا إشكاؿ في الصياغة .كتنص عمى ما يمي " :يجب استفسار

إجراءات اإلخطار بالعمميات المشتبو فييا بصفة كاضحة كتابيا مف كؿ مصرؼ كمؤسسة مالية كالمصالح المالية لبريد

الجزائر كيتـ اإلبالغ عنيا لمستخدمييا .كيجب أف تحدد ىذه اإلجراءات الداخمية أيضا شركط اإلخطار بالشبية إلى خمية

معالجة االستعالـ المالي ".يالحظ أف كممة استفسار غير كاضحة مف حيث معناىا إال بالرجكع إلى الصيغة الفرنسية ليذا
النص ،كالذم يفيـ منو أنو ال بد مف إعالـ المستخدميف بكؿ ما يتعمؽ بإجراءات اإلخطار بالشبية.
Article 13 du règlement 12- 03 « les procédures de déclaration des opérations suspectes doivent être
clairement précisées par chaque banque, établissement financier et les services financier
d’Algérie poste et portées à la connaissance de leur personnel. Ces procédures internes
doivent, en outre déterminer les conditions de déclaration de soupçon à la cellule de
traitement du renseignement financier. », op., cit.
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المبحث الثاني
اإلخالل بااللتزام باإلخطار
تعتبر االلتزامات الكقائية المفركضة عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية غير كافية لكحدىا

لمكافحة جريمة تبييض األمكاؿ ،لذلؾ ،لـ يكتؼ المشرع بإلزاميا بيا ،بؿ الزميا بكاجب إخطار

خمية االستعالـ المالي عف كؿ عممية اشتيبًوى أنيا مرتبطة بجريمة تبييض األمكاؿ ،كذلؾ مف خالؿ
اتباع مجمكعة مف اإلجراءات ،كما سبؽ بيانو في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ.
إف تى ىعم ىد الممزـ باإلخطار ،االمتناع عف تنفيذ ىذا االلتزاـ قد يككف بيدؼ تسييؿ جريمة
ٌ
تبييض األمكاؿ ،فيؿ يمكف القكؿ في ىذه الحالة بأف ىذا االمتناع يشكؿ جريمة تبييض ألمكاؿ

حسب ما تنص عميو المادة  02مف القانكف رقـ  ،02 -05المعدؿ كالمتمـ ،عند اإلشارة إلى أنو
يعتبر تبييضا لألمكاؿ ،المساىمة في إحدل الجرائـ المقررة في نص المادة ذاتيا ،أك المساىمة في

كؿ جمعية أك تكاطؤ أك محاكلة أك اشتراؾ ،مف خالؿ تقديـ المساعدة ،أك العكف ،أك المشكرة حكؿ

ارتكاب الجريمة1؟ خاصة كأف مف يريد مساعدة شخص عمى تبييض أمكالو ،سيمتنع عمى األقؿ
عف إخطار خمية معالجة االستعالـ المالي.

بالنسبة لمركف المادم لجريمة اإلخالؿ بكاجب اإلخطار يتمثؿ في فعؿ اإلخالؿ في حد

ذاتو ،كالذم مف شأنو أف يسيؿ ارتكاب جريمة تبييض األمكاؿ ،كلكف ما يجب التنكيو إليو ،أف

الركف المادم لجريمة تبييض األمكاؿ يككف في شكؿ فعؿ إيجابي ،بينما اإلخالؿ بكاجب االعالـ
ىك فعؿ سمبي ،فيك امتناع ،كألف المساىمة في الجرائـ تتـ بفعؿ إيجابي ،كىك ما كرد بشكؿ صريح

في المادة  02مف القانكف رقـ  02 -05المعدؿ كالمتـ حيف اإلشارة إلى أف تبييض األمكاؿ يتـ في

شكؿ تقديـ لمعكف كالمساعدة ،كألف الفقو الجنائي قد استقر عمى أف المساىمة كاالشتراؾ في
الجريمة يتماف في شكؿ فعؿ إيجابي ،باإلضافة إلى أنو حتى االمتناع ال يمكف مساءلة الممتنع

عنو إال بكجكد نص صريح يجرـ إتياف الفعؿ السمبي ،2فإنو ال يمكف لمركف المادم لجريمة اإلخالؿ
بكاجب اإلخطار أف ينطبؽ مع الركف المادم لجريمة تبييض األمكاؿ.

 _1كما ال بد مف التنكيو بأف ىذه ىي الصياغة الصحيحة لمصكرة الرابعة مف صكر األفعاؿ التي اعتبرىا المشرع تبييضا
لألمكاؿ في مفيكـ المادة  04مف القانكف رقـ  01 -05المعدؿ كالمتمـ ،كالتي جاءت كترجمة صحيحة لما كرد في المادة
ذاتيا بالمغة الفرنسية.

 _2تدريست كريمة ،المرجع السابؽ ،ص .268

- 339 -

البابىالثانيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالفصلىالثاني:ىااللتزامىباإلخطارىعنىالعملواتىالمشبوهةى

باإلضافة إلى ما سبؽ ،فإف المقارنة بيف الركف المعنكم لفعؿ اإلخالؿ بكاجب اإلخطار مع
الركف المعنكم لجريمة تبييض األمكاؿ ،تسفر عف نتيجة مفادىا أف الركف المعنكم في جريمة

تبييض األمكاؿ ىك عمـ الفاعؿ بالمصدر غير المشركع لألمكاؿ ،كاتجاه إرادتو إلى تبييضيا .كعميو

فإف اليدؼ الذم يريد تحقيقو مف كراء فعمو ىذا ىك إخفاء المصدر غير المشركع لألمكاؿ ،في

حيف ،أف الركف المعنكم في جريمة اإلخالؿ بكاجب اإلخطار ،ىك عمـ الفاعؿ بكجكد كاجب قانكني

كتعمده اإلخالؿ بو ،كلذلؾ فإنو ال مجاؿ النطباؽ الركف المعنكم لجريمة اإلخالؿ
باإلخطار،
ٌ
بكاجب اإلخطار مع الركف المعنكم لجريمة التبييض األمكاؿ.
فبالرغـ مف أف االلتزاـ باإلخطار ييعد مف االلتزامات القانكنية المقررة لمكاجية جريمة
تبييض األمكاؿ ،كبالرغـ مف أف عدـ إبالغ خمية معالجة االستعالـ المالي عف العمميات المشبكىة
مف شأنو أف يساعد المجرميف عمى ارتكاب الجريمة ،بمكاصمة تنفيذ مراحؿ التبييض ،التي انطمقت
بمرحمة اإليداع ،فإنو ال يمكف القكؿ بأف عدـ اإلخطار عف العمميات المشبكىة عند اكتشافيا

يشكؿ مساىمة في عممية تبييض األمكاؿ ،كمعاقبة الفاعؿ عمى ارتكابو جريمة تبييض األمكاؿ.
كىك األمر الذم أكده الفقو الفرنسي ،بأف إخالؿ البنؾ أك المؤسسة المالية بااللتزامات

المقررة لمكقاية مف تبييض األمكاؿ سكاء أكانت التزاـ باالستعالـ ،أك التزاـ باإلخطار ،ال يعتبر

مساىمة في جريمة تبييض األمكاؿ ،فال الركف المادم لإلخالؿ بيذه االلتزامات ،كال الركف المعنكم

كذلؾ لإلخالؿ بيا ،يتطابؽ مع الركنيف المادم كالمعنكم لجريمة تبييض األمكاؿ.1

كعمى ىذا األساس ،فإف اإلخالؿ بااللتزاـ باإلخطار يعتبر جريمة قائمة بذاتيا ،كليا أركانيا
الخاصة ،كقد قرر المشرع في ذلؾ أف تيىكق ىع عقكبات خاصة عمى كؿ مف يخؿ بيذا االلتزاـ ،شأنو
في ذلؾ ،شأف اإلخالؿ بااللتزاـ باالستعالـ .لذلؾ ،فإف أم إخالؿ بكاجب اإلخطار ،بصكرتيو
(المطمب األكؿ) يعرض الشخص المخؿ لممسؤكلية (المطمب الثاني).
المطمب األول
صور اإلخالل بااللتزام باإلخطار
يعتبر االمتناع عف اإلخطار إخالؿ بااللتزاـ باإلخطار في أبسط صكره ،حيث أف المشرع

فرض عمى الييئات الخاضعة أف تخطر خمية معالجة االستعالـ المالي عف كؿ شبية تبييض
األمكاؿ ،لذلؾ ،يفيـ بداىة أف اإلخالؿ بااللتزاـ باإلخطار ىك االمتناع عف تنفيذ ىذا االلتزاـ (الفرع

_ REBUT Didier, op. cit., p. p 13- 15.

- 340 -

1

البابىالثانيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالفصلىالثاني:ىااللتزامىباإلخطارىعنىالعملواتىالمشبوهةى

األكؿ) ،غير أف الحقيقة غير كذلؾ ،إذ أنو كالى جانب االمتناع عف تنفيذ ىذا االلتزاـ ،تقكـ صكرة
ثانية لإلخالؿ بااللتزاـ باإلخطار ،كتتمثؿ في عدـ التقيد بسرية اإلخطار (الفرع الثاني).
الفرع األول
االمتناع عن اإلخطار عن العمميات المشبوىة
تجب اإلشارة أكال إلى أف جريمة االمتناع عف األخطار عف العمميات المشبكىة ،ككغيرىا
مف الجرائـ المتعمقة بمخالفة التدابير المقررة لمكقاية مف تبييض األمكاؿ كمكافحتيا ،تتطمب أف
يككف الفاعؿ ذا صفة معينة ،1كالتي تتمثؿ في أف يككف أحد الخاضعيف ،كالمقصكد ىنا ىك
الييئات الخاضعة لكاجب اإلخطار بالشبية ،2كىك ما يستفاد مف عبارة "كل خاضع" الكاردة في

نص المادة  31مف القانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب المذككرة أعاله.

كيتجسد االمتناع عف اإلخطار عف العمميات المشبكىة في صكرتيف أساسيتيف ،كىما

االمتناع عف تحرير اإلخطار بالشبية (أكال) ،كاالمتناع عف إرساؿ اإلخطار بالشبية (ثانيا) ،كفي

كمتا الحالتيف يعتبر ىذا االمتناع جريمة قائمة بذاتيا ،ما داـ أف المشرع قد قرر عقكبة لكؿ مف
يمتنع عف تحرير ك /أك إرساؿ اإلخطار بالشبية.3

أوال :االمتناع عن تحرير اإلخطار بالشبية
حتى يشكؿ فعؿ االمتناع عف تحرير اإلخطار بالشبية جريمة قائمة بذاتيا كتستكجب تكقيع

العق اب عمى مف يرتكبيا ،فإنو ال بد مف تكفر األركاف الثالثة التي تتكفر في أية جريمة ،كتتمثؿ
ىذه األركاف في كؿ مف الركف المادم كالركف المعنكم ،باإلضافة إلى الركف الشرعي الذم يعتبر
أكؿ كأىـ األركاف .كيعتبر الركف الشرعي متحققا بمجرد تجريـ المشرع لفعؿ االمتناع عف تحرير

اإلخطار بالشبية بمكجب نص المادة  31مف القانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبيض األمكاؿ كتمكيؿ

اإلرىاب ،كالتي تنص عمى ما يمي:

"يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة ،عن تحرير ...اإلخطار بالشبية

المنصوص عميو في ىذا القانون ،بغرامة من  102220222دج إلى  1202220222دج دون
اإلخالل بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى".

كالى جانب تحقؽ الركف الشرعي ،ال بد مف تحقؽ الركف المادم ( ،)2كالركف المعنكم (.)1
 _1تدريست كريمة ،المرجع السابؽ ،ص .277

 _2المادة  04مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
 _3المادة  32مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،المرجع نفسو.
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 -1الركن المادي
يتمثؿ الركف المادم لجريمة االمتناع عف تحرير اإلخطار بالشبية في فعؿ االمتناع ،كىك

سمكؾ سمبي ،كالذم يتحقؽ مف خالؿ امتناع الممزـ عف القياـ بالفعؿ الذم ألزمو القانكف بو ،كىك
تحرير اإلخطار بالشبية ،في حاؿ االشتباه في العممية المطمكب إنجازىا.
إف البنؾ أك أية مؤسسة مالية أخرل ،أك مؤسسة غير مالية تعتبر كميا أشخاص معنكية

كبالتالي ال يمكف تصكر أف يقكـ الشخص المعنكم بنفسو بتحرير اإلخطار بالشبية ،كبالتالي فإف
مف يتكجب عميو تحرير اإلخطار بالشبية ىك مستخدـ البنؾ أك المؤسسة المالية أك المؤسسة غير

المالية ،كالذم اكتشؼ شبية تبييض األمكاؿ أثناء تنفيذ عممية مطمكب منو إجراؤىا .1كبالتالي

فبمجرد امتناعو عف تحرير اإلخطار بالشبية يي ىعد مرتكبا لجريمة االمتناع عف تحريره المنصكص
عمييا في المادة  31مف القانكف رقـ  02 -05المعدؿ كالمتمـ.
كيتـ تحرير اإلخطار بالشبية كفقا لشكميات محددة ،كينبغي أف يتضمف بيانات محددة ،كىك

ما أتى عمى تكضيحو بدقة المرسكـ التنفيذم رقـ  05 -06الذم يتضمف شكؿ اإلخطار بالشبية
كنمكذجو كمحتكاه ،كعميو ،فإذا تـ تحرير اإلخطار بالشبية بطريقة مخالفة لإلجراءات القانكنية

المطمكبة قانكنا ،أفال يعد ىذا األمر إخالال بااللتزاـ باإلخطار؟

في الحقيقة ،فإنو استناد إلى مبدأ التفسير الضيؽ لمنصكص الجنائية ،كحظر القياس بيدؼ

التجريـ ،كباالستناد خصكصا عمى مبدا شرعية الجريمة كالعقكبة ،2فإف المشرع لـ يجرـ إال فعؿ
عدـ تحرير اإلخطار بالشبة ،أما بالنسبة لتحرير اإلخطار بالشبية بشكؿ مخالؼ لإلجراءات
القانكنية ،فإف ما يترتب عنو ىك بطالف المحرر فقط ،دكف أف يترتب عميو أم أثر آخر ،أم ال

يمكف القكؿ بعدـ كجكد إخطار ،كبالتالي ال يشكؿ تحرير محرر اإلخطار بالشبية المخالؼ

لمشركط الشكمية ركنا ماديا لجريمة االمتناع عف تحرير اإلخطار بالشبية .كانما يم ىحرير اإلخطار
فقط ىك الباطؿ ،كىذا ما ييستنتج بمفيكـ المخالفة مف نص المادة  05مف المرسكـ التنفيذم
المتضمف شكؿ اإلخطار بالشبية كنمكذجو كمحتكاه ككصؿ استالمو ،التي تحدد الشركط الشكمية
الكاجب مراعاتيا في محرر اإلخطار بالشبية ،كالتي سبؽ بيانيا بالتفصيؿ في المبحث السابؽ مف

ىذا الفصؿ.

 _1كىك ما يفيـ مف نص المادة  13مف النظاـ رقـ .03 -12

 _2المادة  01مف األمر رقـ  ،156 -66المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
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كتجدر اإلشارة إلى أنو ىناؾ صكرة محددة تتعمؽ باالمتناع عف تحرير اإلخطار بالشبية
ينبغي تخصيص اإلشارة إلييا بشكؿ منفرد لشرحيا ،كىي تتعمؽ بمف يقبؿ الكفاء نقدا ،خركجا عف
مقتضى إلزامية استعماؿ كسائؿ الدفع في الكفاء .فبما أنو قد قبؿ الكفاء نقدا ،فاألكيد أف المديف في

تقدـ إليو كدفع دينو الذم عميو في مكاجية ىذا الدائف ،الذم يعتبر إحدل الييئات
حد ذاتو قد ٌ
الخاضعة ،كتحديدا إحدل المؤسسات كالميف غير المالية .كفي ىذه الحالة ،فإف الذم يقبؿ الكفاء

نقدا ،فسيمتنع عف اتخاذ إجراء اإلخطار الذم ييفترض بو إف يتخذه بمجرد تقدـ المديف إليو كعرض
الكفاء نقدا ،بالرغـ مف اف مبمغ الديف ،يساكم أك يفكؽ المبمغ المطمكب الستعماؿ كسائؿ الدفع
لمكفاء بو في المرسكـ التنفيذم الذم يحدد ىذا الحد.1

إف المالحظ في ىذه الصكرة المعركضة ،ىك أف مف امتنع عف اإلخطار بالشبية ،قد

ارتكب إلى جانب ىذا الفعؿ جريمة قبكؿ الكفاء نقدا ،كذلؾ خرقا لقاعدة الزامية استعماؿ كسائؿ

الدفع في الكفاء عند بمكغ قيمة الديف الحد المطبؽ في التنظيـ ،أم ارتكب جريمتيف اثنتيف.

كالى جانب ذلؾ ،فإف مف يتقدـ بالكفاء نقدا في الكقت الذم يككف ممزما باستعماؿ كسائؿ
الدفع ،يككف ىك اآلخر قد ارتكب الجرـ المنصكص عميو في المادة  32مف القانكف رقـ -05

.202

 -2الركن المعنوي.
إلى جانب الركف المادم ،تتطمب جريمة االمتناع عف تحرير اإلخطار بالشبية الركف
المعنكم ،كالذم ال يتحقؽ إال بتكفر عنصرم العمـ كاإلرادة ،كالذيف يي ىعب ير عنيما بالقصد الجنائي
العاـ ،كعميو ،كاستنادا إلى العبارة التالية "يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة" الكاردة في

المادة  31مف القانكف رقـ  02 -05المعدؿ كالمتمـ ،المذككرة أعاله ،فإف القصد الجنائي العاـ

متكفر ،فالفاعل يعمم مسبقا بأنو ممزـ بتحرير اإلخطار بالشبية بمجرد اكتشافو أف عممية ما غير

مبررة أك أنيا ال تستند إلى مبرر اقتصادم أك إلى محؿ مشركع ،كلكنو رغـ ذلؾ يتعمّد االمتناع

يتعمد اإلخالؿ بيذا االلتزاـ.
عف تحرير اإلخطار بالشبية .أم أنو ٌ

أما بالنسبة لمف يمتنع عف تحرير اإلخطار ألنو قبؿ أصال عممية الدفع نقدا كما سبؽ بيانو

أعاله ،كالى جانب امتناعو عف اإلخطار ،قبكؿ عممية الدفع نقدا كحتى تشكؿ جريمة ،ال بد مف
 _1المادة  02مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،153 -15المرجع السابؽ.

 _2المادة  31مف القانكف رقـ  ،01 -05المعدؿ كالمتمـ ،تنص عمى أنو" :يعاقب كؿ مف يقكـ بدفع أك يقبؿ دفعا خرقا
ألحكاـ المادة  06أعاله بغرامة  500.000دج إلى  5.000.000دج" ،المرجع السابؽ.
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تحقؽ الركف المعنكم إلى جانب الركف المادم ،كيتحقؽ الركف المعنكم في ىذه الصكرة عندما
يتعمد قبكؿ الكفاء النقدم ،بمعنى أنو عمى عمـ بالكاجب القانكف الممقى عمى عاتقو ،كلكف بالرغـ
ٌ
تعمد عدـ االلتزاـ بو ،كىك ما ييفيـ مف عبارة "خرقا" الكاردة في المادة  32مف قانكف
مف ذلؾٌ ،

ؽ بالنسبة لمف يتقدـ
الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب المعدؿ كالمتمـ .كاألمر ذاتو ييطىب ي
لمكفاء نقدا بديف تساكم قيمتو أك تفكؽ المبمغ المطمكب الستعماؿ كسائؿ الدفع.
ثانيا :االمتناع عن إرسال اإلخطار بالشبية
يتطمب االمتناع عف إرساؿ اإلخطار بالشبية ،مثمو مثؿ االمتناع عف تحرير اإلخطار

بالشبية ،أركانا ثالثة ليككف جريمة قائمة بذاتيا كتكجب تكقيع العقكبة المناسبة عمى الفاعؿ ،كأكؿ

ىذه األركاف ىك الركف الشرعي الذم يعتبر متكف ار بمجرد نص المشرع عمى ىذا الفعؿ في صمب

المادة  31مف القانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،كتحديد العقكبة التي
تكقع عمى الفاعؿ ،كالتي تنص عمى ما يمي:

"يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة ،عن تحرير و /أو ٍإرسال اإلخطار

بالشبية المنصوص عميو في ىذا القانون ،بغرامة من  102220222دج إلى  1202220222دج

دون اإلخالل بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى".

كالى جانب الركف الشرعي ال بد مف تكفر كؿ مف الركف المادم ( )2كالركف المعنكم (.)1
 -1الركن المادي
قد يمتنع المسؤكؿ عف تحرير اإلخطار بالشبية ،كفي ىذه الحالة فإنو كنتيجة طبيعية ال
يكجد إخطار بالشبية ليتكجب إرسالو ،كلكف قد تقكـ فرضية ثانية ،كىي أف يتـ تحرير اإلخطار

بالشبية ،ككفقا لإلجراءات كالشكميات المحددة قانكنا ،غير أنو في النياية ،قد يمتنع مف ىك ممزـ

بإرساؿ ىذا اإلخطار ،عف إرسالو ،كفي ىذه الحالة ،فإف الركف المادم يعتبر متحققا بمجرد امتناع
المكمؼ بإرساؿ اإلخطار بالشبية عف إرساؿ ىذا اإلخطار.
 -2الركن المعنوي
يتحقؽ الركف المعنكم في جريمة االمتناع عف إرساؿ اإلخطار بعمـ الجاني بالتزامو بكاجب
إرساؿ اإلخطار مسبقا ،كلكف رغـ ذلؾ يمتنع عف إرساؿ اإلخطار ،كىذا معناه اتجاه إرادتو إلى

عبرت عميو صراحة المادة  31مف القانكف رقـ  02 -05المعدؿ
امتناعو عف اإلرساؿ ،كىك ما ٌ
كالمتمـ كما يمي" :يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة".
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الفرع الثاني
عدم التقيد بسرية اإلخطار
يقع عمى عاتؽ الييئات الخاضعة لكاجب االخطار عف العمميات المشبكىة ،سكاء أكانت

بنكؾ أك مؤسسات مالية ،أك حتى مؤسسات كميف غير مالية ،التزاـ بالتكتـ عمى كجكد شبية

تبييض األمكاؿ كعمى أمر تحرير اإلخطار ككجكده ،كعدـ إطالع ال صاحب الحساب كال المستفيد
مف العممية التي اكتشؼ أنيا مشبكىة ،1ألنو مما ال شؾ فيو أف إفشاء كجكد ىذا اإلخطار مف
شأنو أف يفشؿ كؿ الجيكد المبذكلة في سبيؿ التحرم عف المصدر الحقيقي لألمكاؿ ،أك التحفظ

عمييا كمصادرتيا.
كعميو ،كلكي تتمكف الجيات المختصة مف القياـ بأعماؿ الفحص كالتحرم كالكقكؼ عمى

مدل ارتباط أمكاؿ العممية المشبكىة بتبييض األمكاؿ ،اشترط المشرع سرية ىذا اإلخطار ،حتى ال

يتمكف أحد مف التالعب أك إخفاء الدالئؿ أك األسباب التي قاـ عمييا االشتباه ،مما يؤدم إلى فشؿ

المتابعة كالتحرم حكؿ مدل صدؽ االشتباه.2

لذلؾ قرر المشرع تحميؿ المكمؼ بكاجب التكتـ عف كجكد اإلخطار ،المسؤكلية الجنائية في
حالة إخاللو بيذا الكاجب ،قرر في المادة  33مف القانكف رقـ  02 -05بأنو:

"يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والخاضعون الذين أبمغوا عمدا صاحب

األموال أو العمميات موضوع اإلخطار بالشبية ،بوجود ىذا اإلخطار أو أطمعوه عمى المعمومات

حول النتائج التي تخصو ،بغرامة من  202220222دج إلى  2202220222دج دون اإلخالل
بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى"

كعميو ،كحتى تقكـ جريمة عدـ التقيد بسرية اإلخطار ،البد أف تتكفر عمى ركنيف أساسييف
كىما الركف المادم ( ،)2كالركف المعنكم (.)1
 -1الركن المادي
إذا كاف اإلخالؿ بكاجب االستعالـ ككذا اإلخالؿ بكاجب اإلخطار ،كالذم تتمثؿ صكرتو
األكلى في عدـ القياـ بإخطار خمية معالجة االستعالـ المالي في الحاالت المنصكص عمييا في

القانكف كالتي تستكجبو  ،جرائـ سمبية ،بمعنى كقكعيا بمجرد امتناع الممزـ قانكنا عف القياـ بتنفيذ
 _1كىك ما تنص عميو صراحة المادة  14مف النظاـ رقـ ...." 03 -12كيندرج كؿ مف اإلخطار بالشبية كتبعاتو في إطار
السر الميني كال يمكف أف يطمع عمييا الزبكف أك المستفيد مف العمميات" ،المرجع السابؽ.

 _2تدريست كريمة ،المرجع السابؽ ،ص .217
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التزامو القانكني ،فإنو في ىذه الحالة ،جاء االلتزاـ القانكني سمبيا ،أم التزاـ باالمتناع عف القياـ
بفعؿ ،كىك عدـ إطالع صاحب العممية أك صاحب األمكاؿ بكجكد إخطار بالشبية ،مما يترتب
عميو ،أف الجريمة تقع في الحالة العكسية ،أم في حالة إقداـ المعني عمى إبالغ اإلخطار لصاحب

المككف لمركف المادم في ىذه الحالة ىك فعؿ إيجابي.
العممية اك لصاحب األمكاؿ ،فالفعؿ
ٌ

كتجدر اإلشارة إلى أف جريمة عدـ التقيد بسرية اإلخطار تأتي في صكرتيف اثنتيف ،كقد

ذكرتيما المادة  33مف القانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،كتتمثؿ في
كؿ مف:
اإلبالغ بوجود اإلخطار ،كمعنى ذلؾ ،قياـ العكف المكمؼ بالتكتـ عف كجكد إخطار أك

بكجكد عمميات مشبكىة تقتضي تحرير كتبميغ إخطار بشأنيا ،بإبالغ صاحب العممية أك صاحب

األمكاؿ بكجكد ىذا اإلخطار.

أن يقوم العون المكمف بالتكتم عن أمر األخطار باطالع صاحب األمكاؿ أك صاحب

المتكصؿ إلييا بشأنو.
العمميات ،عمى المعمكمات المتعمقة بالنتائج
ٌ

كعميو ،تعتبر المعمكمات المتعمقة بالعمميات المشبكىة كباإلخطار معمكمات سرية ،يتكجب

كيعتبر في ىذه الحالة الشخص المكمؼ بذلؾ أميف سر .كأميف السر ىك كؿ
حفظيا كالتكتـ عمييا ،ي
شخص يم ٍؤتى ىم هف بحكـ الكاقع أك مينتو أك كظيفتو الدائمة أك المؤقتة عمى أسرار تـ اإلدالء بيا
إلييـ.1
كعميو ،يجدر التساؤؿ عف المكمؼ بحفظ األسرار المتعمقة باإلخطار بالشبية؟

2

 _1المادة  ،01 /301مف األمر رقـ  ،156 -66المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.

 _2ىناؾ مالحظة يمكف إبداؤىا تتعمؽ بخمية معالجة االستعالـ المالي ،كىي كألنو يجب أال تيستخدـ االستعالمات التي
تستمميا حكؿ العمميات المشبكىة إال لألغراض المتعمقة بمكافحة تبييض األمكاؿ ،كال يجكز ليا أف ترسؿ اإلخطارات
كاالستع المات إال لككيؿ الجميكرية المختص إقميميا ،كلكف في حاؿ كانت الكقائع المعاينة قابمة لممتابعة الجزائية ،أك إلى
ىيئات أ جنبية تتمتع بمياـ مماثمة لتمؾ التي تتمتع بيا خمية معالجة االستعالـ المالي ،كىك ما نصت عميو المادة  07مف

المرسكـ التنفيذم رقـ  127 -02المعدؿ كالمتمـ ،فإف موظفوىا ممزمون بحفظ سرية اإلخطارات الواردة إلييم ،شأنيـ في
ذلؾ شأف الخاضعيف المكمفيف بكاجب اإلخطار كبكاجب حفظ سرية ىذا األخير.

غير أنو ال يمكف اعتماد المادة  33مف القانكف رقـ  02 -05كأساس قانكني ممزـ ليـ ،ألنو لـ يشر إلى أعكاف

كمسيرم خمية معالجة االستعالـ المالي ،كال بد في ىذه الحالة مف البحث عف األساس القانكني المناسب في حالة اإلخالؿ
بمثؿ ىذا الكاجب.
في الحقيقة ،ينبغي الرجكع إلى القكاعد العامة ،كبالتحديد إلى نص المادة  302مف تقنيف العقكبات ،فأعضاء
مجمس اإلدارة كاألميف العاـ لخمية معالجة االستعالـ المالي في حاؿ اخالليـ بااللتزاـ بسرية اإلخطار ،ييعتبركف قد أفشكا
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بالعكدة إلى نص المادة  33مف القانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ

اإلرىاب المذككرة أعاله ،ييالحظ أنيا تعاقب "مسيري وأعوان المؤسسات المالية والخاضعين".

يمكف إبداء مالحظتيف حكؿ مكضكع المكمفيف بكاجب التكتـ بسرية اإلخطار كىما كما يمي:
تتعمؽ المالحظ األكلى بصياغة نص المادة  33مف القانكف رقـ  02 -05المعدؿ كالمتمـ

فقبؿ تعديميا ،كانت تنص عمى أنو:

"يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية الخاضعون لإلخطار بالشبية الذين أبمغوا

عمدا صاحب األموال أو العمميات موضوع اإلخطار بالشبية أو أطمعوه عمى المعمومات حول

النتائج التي تخصو"....

كبعد تعديؿ النص سنة  ،1021أصبح ينص عمى أنو:

"يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والخاضعون الذين أبمغوا عمدا صاحب األموال

أو العمميات موضوع اإلخطار بالشبية ،أو أطمعوه عمى المعمومات حول النتائج التي

تخصو".....

بمقارنة النصيف ،يالحظ أف العقكبة في حالة عدـ التكتـ بسرية اإلخطار ،تكقع عمى

مسيرم كأعكاف المؤسسات المالية فقط ،كلكف بعد تعديؿ النص سنة  ،1021نص المشرع عمى أف

العقكبة تكقع عمى مسيرم كأعكاف المؤسسات المالية كعمى الخاضعيف.

كالمقصكد ىنا ىك كؿ الخاضعيف ،كليس فقط أعكاف كمسيرم المؤسسات المالية ،ألنو عند
القكؿ بمسؤكلية الخاضعيف ،فإف األمر يتعمؽ كذلؾ بالبنكؾ كالمؤسسات المالية ،ككذلؾ المؤسسات
كالميف غير المالية ،كالتي تتمثؿ في ىذه الحالة في أصحاب الميف الحرة المنظمة ،كالذيف يقكمكف

بأعماؿ مالية لحساب زبائنيـ ،كعمكما األشخاص الطبيعيكف أك المعنكيكف الذيف يقكمكف كفي
إطار مياميـ باالستشارة ك /أك إجراء عمميات يترتب عمييا إيداع أك مبادالت أك تكظيفات أك

تحكيالت أك أية حركة أخرل لألمكاؿ .كالذيف يخضعكف ىـ اآلخريف لكاجب اإلخطار بالشبية

كالذيف كذلؾ يمتزمكف بكاجب التكتـ عمى سرية اإلخطار ،كعدـ إفشائو لصاحب العممية أك لصاحب

األمكاؿ.

س ار مينيا ،كفي ىذه الحالة ،تكقع عمييـ العقكبة المذككرة في النص القانكني المذككر سابقا ،كالمتمثمة في الحبس مف شير
إلى ستة أشير ،باإلضافة إلى الغرامة المالية التي تتراكح بيف  10.000دج ك 200.000دج.
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يبدك لمكىمة األكلى إذف ،أف المشرع قد تدارؾ األمر بعد تعديؿ قانكف الكقاية مف تبييض
األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،بأف صحح الكضع ،كقرر أف تشمؿ المسؤكلية عمى جريمة عدـ التقيد

بسرية اإلخطار كؿ الخاضعيف لكاجب اإلخطار بالشبية ،كلكف بعد االطالع عمى نص المادة 33

مف القانكف رقـ  02 -05المعدؿ كالمتمـ ،قبؿ كبعد تعديمو ،كبالمغة الفرنسية ،يتضح أف النص
كاف صحيحا منذ صدكره سنة ينص عمى كؿ الخاضعيف منذ صدكره سنة  ،1005كلـ يكف النص

الصادر سنة  1021إال تصحيحا لمنص الصادر في صيغتو العربية.
إذ تنص المادة  33قبؿ تعديميا بالمغة الفرنسية عمى ما يمي:

« les dirigeants et les agents des organismes financiers ainsi que les
assujettis à la déclaration de soupçon qui auront sciemment porté à la
connaissance du propriétaire des fonds ou opérations ayant fait l’objet de
» …déclaration…..sont punis

كىي الصياغة ذاتيا التي كرد بيا نص المادة  33كبالمغة الفرنسية بعد تعديمو سنة 1021
كالتي كرد نصيا كالتالي:
«Les dirigeants et les agents des institutions financières et les assujettis
qui auront sciemment porté à la connaissance du propriétaire des capitaux ou
opérations ayant fait l’objet de déclaration de soupçon l’existence de cette
déclaration ou communiqué des informations sur les suites qui lui sont
réservées sont punis…..».

كفي ىذه الحالة يتـ التساؤؿ عف سبب كثرة الفركقات في النصكص القانكنية بيف النسخة

العربية كالنسخة الفرنسية؟

أما بالنسبة لممالحظة الثانية فيي تتعمؽ باألشخاص الذيف يتـ إعالميـ بكجكد ىذا

اإلخطار ،فإف نص المادة  33القانكف رقـ  02 -05المعدؿ كالمتمـ ،قد حصرت األشخاص
المحظكر إعالميـ بأمر اإلخطار بالشبية في أصحاب األمكاؿ أك أصحاب العمميات ،غير أنو لـ
يذكر ممثمي ىؤالء أك ككالئيـ ،فيؿ ىذا معناه أف إطالع ىؤالء الممثميف أك الككالء ال يشكؿ ركنا

ماديا لجريمة عدـ التكتـ بسرية اإلخطار؟

إف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تحيؿ إلى مفيكـ الزبكف الذم ذكرتو المادة  02مف النظاـ رقـ

 03 -21المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،فصاحب العممية أك صاحب

األمكاؿ ىك الزبكف ،كالمنظـ البنكي أعطى تعريفا مكسعا لمزبكف في المادة المذككرة أعاله ،كالذم

سبؽ تكضيحو الفرع الثالث (مكقؼ القانكف الجزائرم مف فكرة الزبكف) ،مف المطمب األكؿ (مفيكـ
الزبكف) ،مف المبحث األكؿ (االلتزاـ باالستعالـ عف الزبكف) ،مف الفصؿ الثاني (االلتزاـ باليقظة
- 348 -

البابىالثانيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالفصلىالثاني:ىااللتزامىباإلخطارىعنىالعملواتىالمشبوهةى

عند فتح الحساب) ،مف الباب األكؿ (مراقبة تسميـ كسائؿ الدفع) مف البحث ،فيعتبر زبكنا الككيؿ
كالكسيط الذم يعمؿ لحساب الغير ،كعميو ،فإذا تـ إبالغ ىذا الككيؿ بأمر اإلخطار بالشبية ،فإنو

يي نعد إبالغا لصاحب األمكاؿ الحقيقي ،كقد تـ ذلؾ بطريقة غير مباشرة.

ىناؾ مالحظة أخرل يمكف إبداؤىا ىنا ،كىي تتعمؽ بإفشاء المعمكمات المتعمقة باإلخطار

بالشبية لغير صاحب األمكاؿ أك لغير صاحب العمميات ،فالمادة  33مف القانكف رقـ 02 -05

المعدؿ كالمتمـ لـ تجرـ إال إعالـ صاحب العمميات أك صاحب األمكاؿ بكجكد إخطار بالشبية
حكؿ عممياتو أك حكؿ أمكالو .فيؿ ىذا معناه أف الغير بشأف اإلخطار بالشبية ال يخضع لنص

المادة  33مف القانكف رقـ  ،02 -05كبالتالي ال يعتبر مرتكبا لجريمة عدـ التكتـ باإلخطار
بالشبية؟

في الحقيقة ،فإنو ال يجكز تطبيؽ مضمكف نص المادة  33مف القانكف رقـ  02 -05إال

عمى األشخاص المذككريف فييا ،أم في حالة إبالغ صاحب األمكاؿ أك صاحب العمميات فقط

بسبب عدـ تحميؿ الجنائي أكثر مما كرد فيو ،ىذا مف جية .كلكف مف جية أخرل ،يندرج كؿ مف

اإلخطار بالشبية كتبعاتو في إطار السر الميني ،1كبالتالي ال يجكز إفشاؤه ألم كاف ،تحت طائمة
تعرض مف أفشاه لمعقكبات المقررة في قانكف العقكبات.2
 -2الركن المعنوي
يتحقؽ الركف المعنكم في جريمة عدـ التقيد بسرية اإلخطار بتكفر القصد الجنائي ،كالذم
يتمثؿ في ىذه الجريمة في عمـ الفاعؿ بأنو ممزـ قانكنا بعدـ إفشاء اإلخطار ،كاتجاه إرادتو إلى
القياـ بيذا الفعؿ ،كبالتالي عدـ تقيده بسرية اإلخطار عمدا ،كىك ما نص عميو المشرع صراحة في

نص المادة  33مف القانكف رقـ  ،02 -05التي تتضمف العبارة التالية" :يعاقب....الذين أبمغوا
عمدا".....كبالتالي يالحظ أف المشرع اشترط أف يقـ الجاني بفعمو عمدا ،كىك األمر الذم يؤدم
إلى القكؿ بأف المسؤكلية ال تقكـ عمى مجرد خطأ أك عدـ احتياط أك إىماؿ العكف المكمؼ
باإلخطار ،كما ال تقكـ مسؤكليتو في الحالة التي يتمكف فييا الزبكف ،كنظ ار لفطنتو الزائدة مف

معرفة كجكد ىذا اإلخطار ،بسبب انتباىو لكجكد إفراط في اإلجراءات المتخذة مف طرؼ البنؾ اك
المؤسسة المالية ،بيدؼ التأكد مف صحة االشتباه.3

 _1كىك ما عبرت عنو صراحة المادة  14مف النظاـ رقـ  ،03 -12المرجع السابؽ.
 _2المادة  117مف األمر رقـ  ،11 -03المعدؿ كالممتـ ،المرجع السابؽ.
 _3تدريست كريمة ،المرجع السابؽ ،ص .279
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المطمب الثاني
الجزاءات المترتبة عمى اإلخالل بااللتزام باإلخطار
يترتب عمى اإلخالؿ بااللتزاـ باإلخطار بالشبية مسؤكلية تأديبية (الفرع األكؿ) ،كأخرل

جنائية (الفرع الثاني).

الفرع األول
الجزاءات التأديبية
التالية:

تضمنت كؿ مف المادتيف  31ك 33مف القانكف رقـ  02 -05المعدؿ كالمتمـ العبارة

"يعاقب...بغرامة...دون اإلخالل بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية"
فمف خالؿ ىذه العبارة يفيـ أف اإلخالؿ بااللتزاـ باإلخطار ،بصكرتيو ،سكاء في حالة
االمتناع عف تحرير ك /أك إرساؿ اإلخطار بالشبية ،أك في حالة عدـ التقيد بسرية اإلخطار كابالغ

صاحب العممية أك صاحب األمكاؿ بكجكده ،فإنو كالى جانب العقكبة الجنائية التي يتعرض ليا

الجاني ،تيىكقعي عميو عقكبة تأديبية .كالتي تتكفؿ المجنة المصرفية كسمطة إدارية مستقمة بتكقيعيا.

كباالستناد إلى النصيف المذككريف أعاله ،فإف الجزاءات التأديبية تكقع عمى مسيرم كأعكاف

المؤسسات المالية كأشخاص طبيعييف (أكال) ،كعمى األشخاص المعنكية (ثانيا).

أوال :الجزاءات التأديبية الموقعة عمى مسيري وأعوان المؤسسات المالية
إذا امتنع كؿ خاضع كشخص طبيعي ككؿ مسير كعكف مؤسسة مالية كبشكؿ عمدم ،عف
تحرير ك /أك إرساؿ اإلخطار بالشبية ،أك إذا أبمغ عمدا صاحب األمكاؿ أك العمميات بشأف

مكضكع اإلخطار فإنو ىستيىكقعي عميو عقكبات تأديبية مف قبؿ المجنة المصرفية ،عمى أساس أف ىذه
المخ الفات تشكؿ إخالال بالنصص القانكنية كالتنظيمية المتعمقة بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ
اإلرىاب كمكافحتيما.

كتتمثؿ العقكبات التي تكقع عمى ىؤالء المخالفيف في ما يمي:
 التكقيؼ المؤقت لمسير أك أكثر مع تعييف قائـ باإلدارة كبشكؿ مؤقت أك عدـ تعيينو.
 إنياء مياـ شخص أك أكثر مف ىؤالء األشخاص أنفسيـ مع تعييف قائـ باإلدارة
بشكؿ مؤقت أك عدـ تعيينو.
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عمى أنو ال بد مف التذكير بأف لمجنة المصرفية أف تختار العقكبة المناسبة ،استنادا إلى
سمطتيا التقديرية ،كالبد أف يتـ تكقيع إحدل ىتيف العقكبتيف فقط ،حسب ما تقتضيو المخالفة .ىذا

مف جية.

كمف جية أخرل ،فإنو كالى جانب عقكبة التكقيؼ المؤقت أك إنياء المياـ ،يمكف لمجنة

المصرفية أف تكقع عقكبة مالية كذلؾ ،كالتي تبقى لمجنة المصرفية السمطة التقديرية في تحديد
قيمتيا ما داـ أف المشرع لـ يحدد حدىا األدنى ،كاكتفى بتحديد حدىا األقصى الذم يجب أال

يتجاكز الحد األدنى لمرأسماؿ المطمكب لتأسيس البنؾ أك المؤسسة المالية.
ثانيا :الجزاءات التأديبية الموقعة عمى األشخاص المعنوية
بعد ثبكت مخالفة االخالؿ بااللتزاـ باإلخطار في حؽ الشخص المعنكم ،سكاء أكاف

اإلخالؿ في شكؿ امتناع عف تحرير أك إرساؿ إخطار بالشبية ،أك كاف في شكؿ عدـ التكتـ بسرية

اإلخطار ،تبادر المجنة المصرفية إلى تكقيع مجمكعة مف الجزاءات في حؽ البنؾ أك المؤسسة

المالية أك أم شخص معنكم آخر مخالؼ ،كالتي أحالت بشأنيا المادة  21في فقرتيا األكلى مف
القانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما ،إلى قانكف النقد كالقرض.
كبالعكدة إلى قانكف النقد كالقرض ،يتضح أف المادة  222منو ،نصت عمى مجمكعة مف

الجزاءات التأديبية كالتي تتمثؿ في ما يمي:
 اإلنذار.
 التكبيخ.

 المنع مف ممارسة بعض العمميات.
 سحب االعتماد.
كتبقى لمجنة المصرفية السمطة التقديرية في تقرير العقكبة التأديبية المناسبة ،كما أنو ال

يحؽ ليا أف تقضي بأكثر مف عقكبة مف ىذه العقكبات المذككرة أعاله ،غير أف األمر مختمؼ

بالنسبة لمعقكبات المالية ،إذ يمكف ليا أف تقضي إما بدال مف ىذه العقكبات ،كاما إضافة إلييا

بعقكبة مالية ،بشرط أال تتجاكز قيمة العقكبة المالية الرأسماؿ األدنى الذم يمتزـ بو البنؾ أك

المؤسسة المالية المخالفة بتكفيره.1

 _1المادة  114مف األمر رقـ  ،11 -03المعدؿ كالمتمـ ،المرجع السابؽ.
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الفرع الثاني
الجزاءات الجنائية عن اإلخالل بااللتزام باإلخطار
إذا كاف لإلخالؿ بااللتزاـ باإلخطار بالشبية صكرتيف اثنتيف ،فإنو ال بد مف تكضيح

العقكبات المقررة في كؿ صكرة عمى حدة ،أم المسؤكلية الجنائية المترتبة عف االمتناع عف تحرير
اإلخطار بالشبية (أكال) ،كالمسؤكلية الجنائية المترتبة عف عدـ التقيد بسرية اإلخطار (ثانيا).

إرسالو

أوال :الجزاءات الجائية الموقعة في حالة االمتناع عن تحرير اإلخطار بالشبية و /أو
بمجرد تحقؽ الركنيف المادم كالمعنكم لجريمة االمتناع عف تحرير اإلخطار بالشبية ،أك

االمتناع عف إرسالو ،فإف الجزاءات الكاجب تكقيعيا ىي تمؾ المنصكص عمييا في المادة  31مف
القانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما.
كبالعكدة إلى نص ىذه المادة ،يالحظ أف المشرع لـ يميز بيف الجزاءات الكاجب تكقيعيا

عمى الشخص المعنكم ،كالجزاءات الكاجب تكقيعيا عمى الشخص الطبيعي باعتباره ممثال عف

الشخص المعنكم ،بؿ استعمؿ تعبي ار عاما ،بالنص عمى أنو:

"يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا عن تحرير و /أو إرسال اإلخطار بالشبية "....
فكؿ خاضع ارتكب الجريمة المنصكص عمييا في النص المذككر أعاله تيىكقعي عميو العقكبة
المقررة لذلؾ ،كىذا عمى عكس العقكبات المقررة في حالة اإلخالؿ بكاجب االستعالـ ،أيف كاف

كبيف
المشرع كاضحا ،كميز بيف العقكبات المقررة لمشخص المعنكم عف إخاللو بكاجب االستعالـٌ ،

العقكبات المقررة لممثؿ الشخص المعنكم عف اإلخالؿ بااللتزاـ ذاتو .ىذا مف جية.

كمف جية أخرل ،فإنو ال بد مف اإلشارة إلى أنو ال يمكف قياـ المسؤكلية الجنائية لمشخص
المعنكم ،سكاء أكاف بنكا أك مؤسسة مالية ،دكف أف تككف الجريمة قد ارتكبت مف طرؼ الشخص
الطبيعي الذم يمثمو ،كفي ىذه الحالة ،فإف قياـ مسؤكلية الشخص المعنكم الجنائية ال يعني تبرئة

األشخاص الطبيعييف الذيف ارتكبكا الجريمة ،فالقانكف لـ ينشئ مسؤكلية بديمة ،كانما أنشأ مسؤكلية

بالتضامف.1

 _1العطكر رنا إبراىيـ سميماف" ،المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم" ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية
دمشؽ،

الجميكرية

العربية

السكرية،

المجمد

،22

العدد

،2

www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/.../341-381.pdf
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،2006

ص

.363

متاح

عمى:
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كعميو ،فإف العقكبة التي تيىكقعي عمى كؿ مف الشخص المعنكم كعمى ممثمو الشخص
الطبيعي في حالة ارتكاب جريمة االمتناع العمدم عف تحرير ك  /أك إرساؿ اإلخطار بالشبية

غرامة مالية تتراكح بيف  2.000.000دج كحد أدنى ،ك 20.000.000دج كحد أقصى.

كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع قد رفع قيمة ىذه الغرامة المكقعة في حالة ارتكاب مثؿ ىذه

الجريمة بمكجب التعديؿ الذم أدخؿ عمى قانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب سنة

 ،1021حيث كانت تتراكح قيمة الغرامة قبؿ ذلؾ بيف  200.000دج كحد أدنى ك 2.000.000دج
كحد أقصى.

كبالنسبة لمف ارتكب جريمة قبكؿ الدفع نقدا لديف يتطمب دفعو باستعماؿ كسائؿ الدفع ،إلى

جانب جريمة عدـ اإلخطار ،فإنو ييعاقب بالعقكبة المقررة في صمب المادة  32مف القانكف رقـ
 02 -05المعدؿ كالمتمـ ،بغرامة مالية تتراكح بيف  500.000دج كحد أدنى ك 5.000.000دج
كحد أقصى .كىك الجزاء ذاتو الذم يتعرض لو مف يمجأ إلى الدفع نقدا بدؿ كسائؿ الدفع في الحالة
التي تتطمب ذلؾ.
ثانيا :الجزاءات الجنائية الموقعة في حالة عدم التقيد بسرية اإلخطار
عمى غرار كؿ جريمة ،تكقٌع عمى الجاني العقكبة المقررة قانكنا عميو ،في حالة تكفر
الركنيف المادم كالمعنكم لمجريمة ،كعميو ،كبمجرد تحقؽ الركنيف المادم كالمعنكم لجريمة عدـ

التقيد بسرية اإلخطار ،يعاقب مسيرك كأعكاف المؤسسات المالية بغرامة مالية تتراكح بيف

 1.000.000دج كحد أدنى ك 10.000.000دج كحد أقصى .كىي العقكبة ذاتيا التي تكقع عمى
الخاضعيف.
كبالعكدة إلى مصطمح الخاضعيف ،فإنو مصطمح عاـ ،يشمؿ كال مف المؤسسات المالية

كالمؤسسات كالميف غير المالية ،كعميو ،فإف اليدؼ مف إدراج ىذا المصطمح ىك أف المشرع أراد
أف يتحمؿ مسؤكلية عدـ التقيد بسرية اإلخطار كؿ الخاضعيف ،كما جاء تعريفيـ في المادة  02مف

قانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،كىذا إلى جانب مسيرم كأعكاف المؤسسات
المالية ،كىـ بطبيعة الحاؿ أشخاص طبيعيكف.
كعمى غرار الغرامات المكقعة في حاؿ اإلخالؿ بكاجب اإلخطار بصكرتيو ،يالحظ كذلؾ

أف المشرع قد رفع مف قيمة الغرامة المكقعة في حالة اإلخالؿ بكاجب التكتـ بسرية اإلخطار ،حيث

كانت تتراكح قبؿ تعديؿ نص المادة  33مف القانكف رقـ  02 -05المعدؿ كالمتمـ سنة  1021بيف
 100.000دج كحد أدنى ،ك 1.000.000دج كحد أقصى.
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كالى جانب عدـ تمييز المشرع بيف العقكبات التي تكقع عمى الشخص المعنكم كالعقكبات
التي تكقع عمى مسيريو أك ممثميو ،في حالة ثبكت جريمة عدـ التكتـ بسرية اإلخطار ،فإف األمر

يختمؼ في حالة اإلخالؿ بكاجب االستعالـ ،أيف ميز المشرع مف حيث العقكبة ،بيف مسيرم

كأعكاف المؤسسات المالية كالمؤسسات كالميف غير المالية ،كبيف المؤسسات المالية كالمؤسسات
كالميف غير المالية كأشخاص معنكييف ،حيث كانت العقكبة التي تكقع عمى الشخص المعنكم

كالمتمثمة في الغرامة المالية ،أكبر مف تمؾ التي تكقع عمى الشخص الطبيعي ،فإف العقكبة التي
قررىا عند مخالفة كاجب التكتـ بسرية اإلخطار أكبر مف تمؾ المكقعة في حالة االمتناع عف تحرير
ك /أك إرساؿ اإلخطار بالشبية.
كفي ىذه الحالة يجدر التساؤؿ عف سبب ىذا التفاكت ،كىؿ أف المشرع يعتبر أف إبالغ

صاحب العممية بشأف اإلخطار أىـ مف االمتناع عف تحرير اإلخطار في حد ذاتو؟ بالرغـ مف أف
االخالؿ بأحد االلتزاميف يؤدم إلى نتيجة كاحدة ،كىي تسييؿ عممية تبييض األمكاؿ.
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خامتة

خاتمة

بالرغم من أن استعمال وسائل الدفع لتسوية المعامالت المالية اليومية أصبح ضرورة حتمية

ال مفر منيا ،كونيا تسيّل المعامالت الخاصة بتبادل السمع والخدمات ،وبالرغم من أن المشرع
أصدر النصوص القانونية التي تجعل استعمال وسائل الدفع واجبا قانونيا ،بل وقد ذىب إلى أبعد
من ذلك ،حين فرض المشرع في قانون المالية لسنة  8102عمى المتعاممين االقتصاديين الذين
يقدمون السمع و /أو الخدمات لممستيمكين ،أن يضعوا في متناوليم أجيزة الدفع االلكتروني ،والتي

تسمح ليم باستعمال بطاقات الدفع في الوفاء بثمن ما حصموا عميو من مشتريات أو خدمات.

وبالرغم من اعتماد األفراد عمى التكنولوجيا المتطورة في وسائل اإلعالم واالتصال ،إال أن المالحظ
ىو أن استعمال وسائل الدفع في الجزائر لم يصل بعد إلى ما كان ُي ِؤ َم ُل أن يصل إليو.

وبالرغم من أن استعمال وسائل الدفع كبديل عن استعمال النقود ،يؤدي إلى تحقيق الكثير

من الفوائد العممية واالقتصادية ،سواء بالنسبة لألفراد ،أو بالنسبة لمقطاع المصرفي ،إال أنيا أيضا

ال تزال بعيدة فيما يتعمق باالعتماد عمييا في المجال المصرفي والمالي.

إذ ُيمتمس عزوف األفراد كمية عن فتح حسابات بنكية وايداع أمواليم فييا ،ويعود السبب في
ذلك إلى نقص الوعي ونقص الثقافة في ىذا المجال ،والسبب اآلخر ىو قمة أو حتى انعدام الثقة

في القطاع المصرفي الجزائري بسبب التعقيدات العممية التي يواجييا الزبون في مواجية البنوك في
كل مرة يتعامل فييا معيا ،لذلك يفضل المواطن الجزائري االحتفاظ بأموالو في بيتو عمى أن
يودعيا في البنك ،خشية منو عمييا .ناىيك عن الفضائح المالية التي عرفتيا البنوك الجزائرية
والتي ال تزال عالقة بأذىان األفراد ،مما يجعميم حذرين في التعامل مع القطاع المصرفي .ومن

رده عدم الثقة ال في
جية التجار فإن أغمبيم يفضمون التعامل نقدا مباشرة ،وىذا األمر إنما م ّ
القطاع المصرفي الجزائري وال في الخدمات التي يقدميا ،باإلضافة إلى ثقافة السيولة النقدية التي
مازالت منتشرة بين أفراد المجتمع الجزائري.
البعض التعام َل عن طريق البنوك والمؤسسات المالية عائقا
وباإلضافة إلى ما ُذكرَ ،يعتبر
ُ
أماميم ،ويتعمق األمر بمرتكبي جريمة تبييض األموال خصوصا ،فبمجرد فتح الحساب البنكي
واستعمال وسائل الدفع ،يخضع المتعامل لبعض إجراءات التحقيق والتتبع ألمواليم منذ مرحمة طمب
فتح الحساب ،مما يساعد عمى كشف المشبوىين والمتورطين في عمميات تبييض األموال ،لذلك

يتفادى مثل ىؤالء التعامل بنظام الدفع االلكتروني والتعامل مع البنوك إجماال لمتيرب من
اإلجراءات التي تعتبر بالنسبة ليم مضايقات .فاستخدام الدفع اإللكتروني سيسمح عمى األرجح

باكتشاف الكثير من الجرائم ومن بينيا التيرب الضريبي وتبييض األموال.
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وفي مقابل ذلكُ ،يعتبر القطاع المصرفي الوجية الرئيسية لمبيضي األموال ،كونيم
يستغمونو في تبييض أمواليم التي تحصموا عمييا جراء ارتكابيم العديد من الجرائم .بل ويستغمون
وسائل الدفع االلكتروني في تبييض ىذه األموال غير المشروعة ،بيدف فصميا عن مصدرىا غير

المشروع ،واضفاء صفة الشرعية عمييا.

وألن بقاء األموال خارج القطاع المصرفي ،بسبب إحجام األفراد عن التعامل مع البنوك

والمؤسسات المالية كما سبقت إليو اإلشارة إليو أعاله ،من شأنو أن يشكل خط ار كبي ار عمى
االقتصاد الوطني ،وفي مقابل ذلك ونظ ار لتأثر االقتصاد الجزائري بجريمة تبييض األموال من

طرف من يستغل القطاع المصرفي في ارتكابيا ،تبذل الجزائر ىي األخرى جيودا معتبرة ،لحث
األفراد عمى استعمال وسائل الدفع في الوفاء ،ولمكافحة ىذه الجريمة في الوقت ذاتو.

وتظير الجيود الجزائرية المبذولة في سبيل تحقيق مبتغاىا ىذا من خالل إصدار نصوص

قانونية بين تشريعية وتنظيمية ،كأنظمة مجمس النقد والقرض وتعميماتو ومختمف الخطوط التوجييية
كذلك الصادرة لمثل ىذا الغرض ،كل ذلك بيدف الوقاية من تبييض األموال ومكافحتيا ،إلى جانب
الوقاية ومكافحة تمويل اإلرىاب ،باعتبار أن ىتين الجريمتين مرتبطتين ببعضيما البعض.

خصوصا وأن الواقع العممي أثبت أن عمميات تبييض األموال تتم في معظميا من خالل البنوك

والمؤسسات المالية ،لما تقدمو من خدمات تستغل في مثل ىذه العمميات.

بل وقد تم إدخال الكثير من التعديالت عمى ىذه القوانين ،خصوصا القانون رقم10 -10

المعدل والمتمم ،والنظام الذي أصدره مجمس النقد والقرض المخصص ليذا الشأن ،مع اإلشارة إلى
أن ىذه التعديالت كانت بسبب ما أصدرتو مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط من

مالحظات حول القانون المذكور ،في تقريرىا التقييمي لمدى التزام الجزائر بالتوصيات األربعين

لمجموعة العمل المالي الرامية إلى مكافحة ىذه الجريمة.

وعميو ،والى جانب الفوائد التي سيحققيا التعامل باستعمال وسائل الدفع ،سواء بالنسبة

لألفراد ،أو بالنسبة لمبنوك والمؤسسات المالية المؤىمة قانونا إلصدارىا ،فإنو يبدو جميا أنيا سيف

ذو حدين ،فكما تُستغل في عمميات تبييض األموال ،ليا دور في مواجيتيا ،ولو أنو دور غير
مباشر .حيث أن دورىا في الوقاية من عمميات التبييض يكون من خالل الزام األفراد باستعماليا
وىو األمر الذي يجعميم مضطرين إلى إيداع أمواليم لدى البنوك والمؤسسات المالية التي ليا حق

إصدار وسائل الدفع قانونا ،ىذا اإليداع الذي يتّسم باتخاذ الكثير من التدابير واإلجراءات الرقابية
عمى الزبائن طالبي فتح حسابات بنكية وعمى أمواليم ،بيدف اكتشاف شبية تبييض األموال في

حال وجودىا.
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ويتجمى أول ىذه اإلجراءات في إجراء التحقق من ىوية الزبائن الجدد طالبي فتح
الحسابات ،مما يحتّم عمى كل من يريد فتح حساب أن يقدم كل وثيقة تثبت ىويتو بشكل دقيق
وصحيح ،واال فمن يحصل عمى أي حساب .وعميو ،فقد ُمنعت البنوك والمؤسسات المالية من فتح
حسابات مرقمة أو حسابات ألشخاص مجيولي األسماء.

إن سبب منع فتح حسابات مرقمة أو حسابات ألشخاص مجيولي اليوية ،ىو عدم امكانية

الكشف عن ىوية الزبون صاحب ىذا النوع من الحسابات ،الذي يمكن استعمالو في عممية تبييض
األموال من دون التمكن من التحقيق في ىوية الزبون والكشف عنيا .فبما أن المشرع فرض
التعرف عمى ىوية الزبون قبل فتح الحساب لدى أي بنك أو مؤسسة مالية ،بيدف رفض أي زبون

ال يستوفي الشروط المفروضة والقائمة عمى مبادئ وأعراف بنكية تنظم نشاطيا ،ومستوحاة من
الثقة الواجب توفرىا بينيا وبين الزبائن ،فإن أية مخالفة ليذا الواجب الممقى عمى عاتق البنوك

والمؤسسات المالية ،وبالتحديد اخفاء ىوية الزبون ،من شأنيا أن تُفَس َر عمى أنيا محاولة لتسريب
زبون قد يكون مشبوىا.
وتطبيقا لنص المادة  10من القانون رقم  ،10 -10باعتباره أول نص قانوني يمزم األفراد

باستعمال وسائل الدفع في الوفاء بقيمة المعامالت التي يجرونيا ،ولكن بشرط أن تفوق قيمة

ك أمر تحديده لمتنظيم ،صدر أول مرسوم تنفيذي يحدد الحد المطبق عمى
المعاممة مبمغا محددا ،تُِر َ
عمميات الدفع التي يجب أن تتم بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية سنة 8110
والذي تم إلغاؤه قبل حمول سنة من إصداره ،ليبقى نص المادة  10من القانون رقم  10-10بدون
نص تطبيقي لو ،وبالتالي يبقى مجرد حبر عمى ورق .ألنو بدون تحديد الحد المطبق عمى عمميات

الدفع التي يجب أن تتم بواسطة القنوات البنكية والمالية ،لن تكون ىناك أي مبادرة من قبل األفراد
إلى المجوء إلى البنوك وايداع أمواليم لدييا.
غير أن المشرع قد تدارك الوضع بعد ذلك ،حين أصدر مرسوما تنفيذيا آخر سنة 8101

يتعمق ىو اآلخر بالحد المطبق عمى عمميات الدفع التي يجب أن تتم بواسطة وسائل الدفع ،والذي
استتبعو بمرسوم تنفيذ آخر أصدره سنة  ،8100والذي ُيالحظ بشأنو أنو كان أكثر تفصيال مقارنة
مع المرسوم التنفيذي الذي سبقو الصادر سنة  ،8101وذلك سواء من حيث طبيعة المبادالت التي
يجب أن يتم الوفاء فييا عن طريق وسائل الدفع ،أو من حيث قيمة تمك المبادالت.
أصدر مجمس النقد والقرض من جيتو نظاما سنة  ،8110وقد جاء تحديدا كذلك كتطبيق

لنص المادة  10من القانون رقم  10 -10التي تمزم األفراد باستعمال وسائل الدفع في الوفاء.

مغيا بذلك النظام رقم .10 -10
والذي استتبع بنظام آخر صادر سنة ُ ،8108م ً
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ولم يتوقف األمر عند ىذا الحد ،وبيدف تحقيق التفعيل الفعمي لمنصوص القانونية التي
تمزم البنوك والمؤسسات المالية بإجراءات التحقق من ىوية الزبائن ومن العمميات التي يطمبون

إجراءىا ،أصدر بنك الجزائر ألول مرة خطوطا توجييية ،تتعمق بإجراءات اليقظة الواجب تطبيقيا
من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبنك الجزائر ،والتي تكفمت بتوضيحيا

بتفاصيميا ،بالشكل الذي يساعد الجيات المعنية باتخاذ مثل ىذه اإلجراءات عمى اتخاذىا بشكل

صحيح .ىذا من جية.

كرست مبدأ اليقظة القائم عمى
ومن جية أخرىُ ،يالحظ أن ىذه الخطوط التوجييية قد ّ
المخاطر ،فكمما كانت مخاطر تبييض األموال واضحة ومرتفعة ،التزمت البنوك باتخاذ تدابير
مشددة ،عمى أن تمتزم بتطبيق تدابير بسيطة في الحاالت التي تكون فييا المخاطر منخفضة ،أو

منعدمة .

كان نص المادة  10من القانون رقم  10 -10المعدل والمتممّ ،أول نص يمزم األفراد
باستعمال وسائل الدفع في الوفاء .وألن إلزام األفراد باستعمال وسائل الدفع في الوفاء ،يقتضي أن
يكون لكل واحد منيم حسابا بنكيا ،فإنو يتعين عمييم التقدم إلى البنك لطمب فتح الحساب.

غير أن المالحظ أن ىذا الطمب ال يحظى في كل األحوال بالقبول المباشر ،في ظل مبدأ

حق البنك في رفض فتح الحساب ،خصوصا وأنو لم يكن ىناك نص قانوني يمنحيم الحق في
الحساب ،فنص المادة  070من القانون رقم  01- 01المتعمق بالنقد والقرض ،والذي كان النص

الوحيد الذي اعترف ليم بيذا الحق ،قد تم إلغاؤه بمجرد إلغاء ىذا القانون .وىو األمر الذي من

شأنو أن يوقع طالب فتح الحساب بين مطرقة الزامية استعمال وسائل الدفع في بعض المعامالت
المالية ،والتي ال يمكنو الحصول عمييا إال بعد الحصول عمى حساب ،وبين سندان البنك الرافض

طمبو ،خصوصا وأن األمر رقم  00 -10كان خاليا من أي نص قانوني يكرس الحق في
الحساب ،في ظل الحاجة الماسة إليو.
وبقي الوضع كذلك ،لغاية سنة  ،8101أين صدر المرسوم التنفيذي رقم  022 -01الذي

يحدد الحد المطبق عمى عمميات الدفع التي يجب أن تتم عن طرق وسائل الدفع ،وتحديدا في شير

جويمية ،وىو ما يؤكد إجبارية استعمال وسائل الدفع في الوفاء ،وىو النص الذي يمكن اعتماده
كأساس لمحق في الحساب .إلى غاية تدارك المشرع األمر ،حين نص عمى الحق في الحساب

وتحديده بحساب ودائع ،خالل تعديل قانون النقد والقرض في شير أوث من السنة ذاتيا ،بموجب

القانون رقم .10 -01
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وكتأكيد عمى الزامية استعمال وسائل الدفع في الوفاء ،وعمى ضرورتيا وعمى دورىا في
الوقاية من تبييض األموال ومكافحتيا ،لجأ المشرع إلى معاقبة كل من يخالف ىذا الواجب

القانوني ،بغرامة مالية ،والى رفع قيمتيا بعد تعديل قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل
اإلرىاب ومكافحتيما سنة .8108

وألن لوسائل الدفع دور آخر في مكافحة عمميات تبييض األموال ،والذي يظير أثناء إجراء

العمميات البنكية والمالية ،فإن البنوك والمؤسسات المالية تواصل إجراءاتيا الرقابية ،ولكن ىذه المرة
من خالل مراقبة العمميات المالية وحركة األموال بين الحسابات ،والتي تتم باستخدام وسائل الدفع.
فإن ظيرت عمميات مشبوىة ،تمتزم الييئات الخاضعة لواجب اإلخطار بالشبية ،بإخطار

خمية معالجة االستعالم المالي عن وجود شبية تبييض لألموال .عمى أنو ال تعتبر البنوك
والمؤسسات المالية ممزمة لوحدىا بتنفيذ مثل ىذا االلتزام ،بل يتوجب كذلك عمى المؤسسات والمين

غير المالية تنفيذ مثل ىذا االلتزام .كل ىذا تحت طائمة مسؤوليتيا التأديبية والجنائية.
وتجدر اإلشارة في ىذا المقام إلى أنو إذا كان التزام البنوك والمؤسسات المالية بإخطار

خمية معالجة االستعالم المالي في حالة اكتشاف شبية تبييض األموال ،يستند ليس إلى مجرد
وجود ترسانة قانونية توضح كافة خطوات اتخاذ مثل ىذا اإلجراء ،بل إلى ما تم إعداده من برامج

تدريبية لمموظفين العاممين في البنوك والمؤسسات المالية ،لتوضيح كل ما يخص مفيوم الشبية
وحاالت االشتباه ،وكيف يتم التعرف عمى األشخاص المشبوىين باالستناد إلى ما يعرف بمؤشرات

االشتباه ،فإن األمر يمكن أن يكون مختمفا نوعا ما بالنسبة لممؤسسات والمين غير المالية.

فبدراسة أنواع المؤسسات والمين غير المالية ،اتضح أنو ىناك فئات من ىذه المين ما

تُ َم َار ُس من طرف أشخاص عارفين أصال بالجانب القانوني ،كالمحامين والموثقين والمين القضائية
ومطمعين عمى كافة النصوص القانونية التي تمزميم باإلخطار بالشبية في حال
األخرى المستقمةُ ،
اكتشافيا في أحد زبائنيم ،مما يجعل الميمة بالنسبة إلييم واضحة ،ويسيرة.

غير أنو بالنسبة لبقية فئات المؤسسات والمين غير المالية ،والمتمثمة في تجار األحجار

والمعادن الثمينة والقطع األثرية والتحف الفنية والوكالء العقاريين ووكالء بيع السيارات ،فإنو البد
من إعالميم بيذا الواجب القانوني ،وكيفية تنفيذه ،حتى يكون ىناك تطبيق فعمي وحقيقي ليذه

النصوص القانونية ،ويكون ذلك من خالل تنظيم دورات تدريبية موجية ليم ،كتمك التي توجو
لمموظفين في البنوك والمؤسسات المالية ،وذلك بيدف تنويرىم وتوعيتيم فيما يخص التدابير

الوا جب اتخاذىا من طرفيم ،والتي من شأنيا أن تساىم في الوقاية من جريمة تبييض األموال
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ومكافحتيا ،وبخطورة النتائج المترتبة عمى عدم اتخاذىم ليذه التدابير ،سواء من حيث النتائج
االقتصادية المترتبة ،أو من حيث مسؤوليتيم ،ولو كان عدم اتخاذ ىذه التدابير ناتج عن جيميم

بوجودىا قانونا ،ألنو ال يعذر بجيل القانون.

ولضمان تنفيذ البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر التزاماتيا الوقائية

التي تكون قبل تسميم وسائل الدفع ،والتزاماتيا الرقابية التي تكون بعد تسميم وسائل الدفع ،رتب

القانون مسؤولية تأديبية وجزائية عمى عاتقيا ،وذلك في حالة إخالليا بيذه االلتزامات .عمى أنو ال
بد من التنويو إلى أن المسؤولية التأديبية ىي األصل ،بمعنى أنو في حالة إخالل بنك أو مؤسسة

مالية بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة بالنشاط المصرفي ،تتعرض الييئة المخالفة إلحدى

العقوبات التأديبية المذكورة في صمب المادة  000من قانون النقد والقرض ،في حين أن العقوبات
الجنائية المقررة جاءت بيا أحكام قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،وتطبق في

حالة اإلخالل بااللتزامات المقررة لمكافحة جريمة تبييض األموال.
ولذلك ،فإن ما يمكن مالحظتو بشأن ىذه المسؤولية ىو ما يمي:
 -أن المشرع جمع بين المسؤوليتين معا ،التأديبية والجزائية ،وىو ما عبر عنو بشكل صريح

في نصوص المواد من  08إلى  00من القانون رقم  10 -10المعدل والمتمم ،حينما حدد
العقوبات الجزائية التي يخضع ليا الخاضعون في حالة إخالليم بواجب االستعالم عن

الزبائن أو واجب اإلخطار بالشبية ،وىذا إن دل عمى شيء ،إنما يدل عمى أنو كان متشددا
في متابعة كل خاضع أخ ّل بالتزاماتو المقررة أصال لموقاية من جريمة تبييض األموال
ومكافحتيا.

 -كما يظير ىذا التشدد من حيث قيمة الغرامات المالية التي قررىا في حق المخالفين ،حيث

عمد إلى رفعيا بموجب التعديل الذي أدخل عمى قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل
اإلرىاب سنة .8108
وسع من صالحيات المجنة المصرفية ،فإذا كانت
وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع قد ّ
تتولى ميمة الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية ،ومدى احتراميا لمنصوص التشريعية

والتنظيمية التي تتعمق بسير المينة البنكية ،فإنيا معنية كذلك بمراقبة البنوك والمؤسسات

المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر حيث تراقب مدى احتراميا لاللتزامات المفروضة
عميو في مجال الوقاية ومكافحة تبييض األموال ،وبالتالي تعتبر المجنة المصرفية ىي

المكمفة بتوقيع العقوبات التأديبية عمى المخالفين.
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ومن المفاىيم التي يمكن الوقوف عندىا وابداء المالحظات بشأنيا ،يمكن ذكر ما يمي:
 توسيع مفيوم الزبون :فإذا كانت ىناك ضرورات عممية ،أو مصالح جديرة بالحماية فرضتومضيق تارة أخرى ،فإن المنظم
موسع تارة،
ّ
انقسام القضاء وكذا الفقو حول مفيومو ،بين ّ
موسعا لمزبون ،بحيث وضع قائمة واسعة تضم األشخاص الذين
البنكي حين اعتمد مفيوما ّ
ضمنيا نوعا جديدا من الزبائن لم
ُيعتبرون زبائن في مفيوم النظام رقم  ،10 -08فإنو قد ّ
ينص عميو النظام رقم  10 -10الممغى ،ويتعمق األمر بالمستفيد الفعمي.

 توسيع قائمة المؤسسات المالية :حيث أدخل القانون رقم  10 -10الكثير من الييئات فيفئة المؤسسات المالية ،بما فييا المصالح المالية لبريد الجزائر ،وذلك بعد تعديمو سنة

 ،8108مع اإلشارة إلى أن مفيوم المؤسسات المالية ىذا يقتصر حصريا عمى ىذا القانون

فقط ،وال عالقة لو بمفيوم البنوك والمؤسسات المالية الوارد في قانون النقد والقرض ،بل إن
مفيوم المؤسسات المالية الذي نص عميو المشرع في قانون الوقاية من تبييض األموال

وتمويل اإلرىاب كان أوسع مما ىو وارد في قانون النقد والقرض.

ويتمثل اليدف من استحداث فئة خاصة من المؤسسات المالية في مفيوم المادة 10

من قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب المعدل والمتمم ،في أن تخضع ىذه
الييئات المندرجة تحت فئة المؤسسات المالية في مفيوم ىذا النص القانوني المذكور

لاللتزامات التي فرضيا ىذا القانون.

وسع المشرع في مفيوم األموال غير المشروعة بموجب القانون رقم  10 -10المعدل
 ّوالمتمم ،بأن أضفى صفة األموال غير المشروعة عمى كل األموال التي تتأتى من ارتكاب
عد أولى وأشير
مختمف أنواع الجرائم ،ولم يقصرىا عمى جريمة المتاجرة بالمخدرات ،كونيا تُ ّ
الجرائم التي تكون مصد ار لألموال غير المشروعة.

توسع في إطالق وصف جريمة تبييض األموال عمى كثير من األفعال
 وفي مقابل ذلكّ ،غير المشروعة من باب التوسع في أن تشمل أفعاال كثيرة ،حتى ُيمكن معاقبة أكبر عدد
ممكن من المجرمين المتورطين في ىذه الجريمة ،وىو األمر الذي يدل ،بل ويؤكد حرصو

عمى التصدي لجريمة تبييض األموال بكل الطرق.

 وألن بعض المؤسسات المالية والشركات والمين غير المالية ال تخضع لسمطة بنكالجزائر ،بادرت من جيتيا خمية معالجة االستعالم المالي من جيتيا ،إلى إصدار خطوط
توجييية تتعمق بتدابير العناية التي يجب أن تتخذىا ىذه المؤسسات والمين غير المالية

تجاه زبائنيا وتحديدا واجب العناية الواجب اتخاذه طيمة عالقة العمل.
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 تعتبر خمية معالجة االستعالم المالي الجياز األساسي في مكافحة جريمة تبييض األموالالتي ترتكب عبر القنوات البنكية والمالية ،وعميو ،وضمانا الستقالليتيا في أدائيا الدور

المنوطة بو وبفعالية ،جعميا المشرع بموجب األمر رقم  18 -08المعدل لقانون الوقاية من
تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،سمطة إدارية مستقمة.

ولكن وبالرغم مما حققو المشرع في مجال الوقاية ومكافحة تبييض األموال ،وعمى ضوء

الدراسة التحميمية لمختمف جوانب موضوع الرسالة ،فإنو البد من إبداء بعض المالحظات حول
النقائص التي تعتري ىذا الموضوع ،وىي كالتالي:
 إذا كان المشرع واضحا في الزام البنوك والمؤسسات المالية باالستعالم عن مصدر األموالفي حالة اكتشاف أن العممية المطموب تنفيذىا ىي عممية غير اعتيادية أو ليس ليا مبرر

اقتصادي ،أو غيرىا من األسباب التي تدعو إلى ذلك ،فإنو في مقابل ذلك ال يوجد أي
نص يجبرىا عمى االستعالم عن مصدر األموال وقت إيداعيا ،مع أن امكانية اكتشاف

المصدر غير المشروع لألموال يكون وقت إيداعيا.

 وجود تعارض واختالف بين الكثير من النصوص حول استخدام بعض المصطمحاتوبعض المفاىيم ،ويمكن ذكر االختالفات كما يمي:

 االختالف في استخدام المصطمحات في النصوص بين الصيغة العربية لمنص
والصيغة الفرنسية لو ،عمى غرار مصطمح المستفيد الفعمي ،وىو المصطمح الذي
استخدم كل من المشرع والمنظم البنكي بشأنو مصطمحين مختمفين ،وىما :المستفيد

الحقيقي والمستفيد الفعمي.

 الزام المشرع ،بموجب المادة  000من قانون المالية لسنة  8102المتعاممين
االقتصاديين بإصدار بطاقات الدفع لألفراد ،في حين أن النص بالمغة الفرنسية كان
يمزم المتعاممين االقتصاديين بقبول الوفاء بواسطة بطاقات الدفع ،لتكون النسخة

الفرنسية ليذا النص أبمغ في التعبير عن إرادة المشرع ،فإصدار وسائل الدفع عممية

بنكية خالصة ،تمارسيا البنوك فقط.

 االختالف في تحديد مفيوم المساىمة في جريمة تبييض األموال بين ما ورد في
النص بالمغة العربية والنص بالمغة الفرنسية.

 اتضح من خالل الدراسة كذلك بأن العقوبات التي توقعيا المجنة المصرفية عمى البنك أوالمؤسسة المالية المخالفة لمنصوص القانونية والتنظيمية المتعمقة بالوقاية من تبييض
األموال وتمويل اإلرىاب ،ىي العقوبات التأديبية ذاتيا الموقعة في حالة مخالقة النصوص
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القانونية والتنظيمية المتعمقة بممارسة النشاط المصرفي بصفة عامة ،بمعنى أنو ال يوجد
تحديد لنوع العقوبة التأديبية التي تتناسب مع الفعل الذي يشكل إخالال بااللتزامات المقررة

لموقاية من تبييض األموال ومكافحتيا .وىذا عمى خالف العقوبات الجنائية.

 -كشفت الدراسة والبحث فيما يخص مسألة االحتفاظ بالمستندات كإجراء ضروري تال إلجراء

التحقق من ىويات الزبائن طالبي فتح الحسابات ،عن وجود توحيد فيما يخص مسألة

انطالق احتساب المدة المحددة لالحتفاظ بالمستندات ،سواء بالنسبة لموثائق المتعمقة بيوية
الزبائن أو بالوثائق المتعمقة بالعممية المنفذة أو بالنسبة لمتقارير السرية .والتي كانت خمس
سنوات من إجراء العممية .غير أن توقيت انطالق احتساب ىذه المدة ال يناسب كل أنواع

التقارير.

 بالرغم من اعتراف المشرع بأن خمية معالجة االستعالم المالي سمطة إدارية مستقمة ،إال أنالتحميل الدقيق لمنصوص القانونية لممرسوم التنفيذي المتعمق بإنشائيا وتنظيميا وعمميا

المعدل والمتمم يكشف عمى نسبية ىذه االستقاللية .وقد ظيرت نسبية ىذه االستقاللية عمى
المستوى العضوي وعمى المستوى الوظيفي ليا.

كما أنو ال بد من التنويو إلى أن ىذا االعتراف ،والذي جاء ضمن أحكام األمر

المعدل لقانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،إنما كان بيدف إضفاء صفة
المشروعية عمييا ،عمى أساس أن السمطات اإلدارية المستقمة تنشأ بموجب القوانين ،وليس
بموجب مراسيم تنفيذية ،ولذلك لم يكن لممشرع خيار آخر .ىذا من جية.

ومن جية أخرى ،يمكن إيعاز مختمف النقائص التي ظيرت عمى مستوى النصوص

ض أنيا تكرس استقاللية الخمية ،خصوصا بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم -18
والتي ُي ْفتََر ُ
 087بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،007 -00إلى تغيير الطبيعة القانونية لمخمية في ىذا
التوقيت بالذات ،والذي جاء إثر المالحظات التي قدمتيا مجموعة العمل المالي لمنطقة

الشرق الوسط وشمال إفريقيا في تقريرىا الذي أصدرتو سنة  ،8101والتي انتقدت بموجبو

مسألة استقاللية الخمية ،فكيف ُيعقل أن تكون مستقمة ،وىي في الوقت ذاتو مؤسسة
عمومية لدى الوزير المكمف بالمالية.
وبالتالي ،يمكن القول بأن تغيير الطبيعة القانونية لخمية معالجة االستعالم المالي

إنما كان مجرد واجية أو مجرد مظير ،في محاولة منو إقناع مجموعة العمل المالي بأنو

أخذ مالحظاتيا بعين االعتبار ووصل إلى حد تغيير الطبيعة القانونية لمخمية ،بأن جعميا
سمطة إدارية مستقمة ،ولذلك فقد بقيت االستقاللية نسبية ،مما يدل عمى أنو لم تكن ىناك
إرادة قوية لالعتراف باستقاللية ىذه الييئة.
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 مما ُيؤاخذ عميو المشرع كذلك ،أنو لم يميز بين الشخص المعنوي وممثمو ،عند النص عمىالعقوبات الجزائية المقررة في حالة اإلخالل بواجب اإلخطار عمى عكس اإلخالل بواجب
ميز بينيما.
االستعالم أين ّ

وعمى أساس النتائج والمالحظات المقدمة ،يمكن تقديم االقتراحات والبدائل التالية:
 اقتراح إصدار نص قانوني يمزم البنوك باالستعالم عن مصدر األموال وقت إيداعيا نظ ارألىمية ىذا اإلجراء في ىذه المرحمة بالذات.

 اقتراح ضبط التعريف التشريعي لممستفيد الفعمي ،والتأكيد عمى أن المستفيد الفعمي ىوشخص طبيعي في كل الحاالت ،وال يمكن أن يكون شخصا معنويا بأي حال من األحوال.

 اقتراح تعديل كل النصوص القانونية التي تتعارض في مضمونيا في صيغتيا العربية معما تتضمنو صيغتيا الفرنسية ،عمى غرار المادة  000من قانون المالية لسنة 8102

والمادتان  10و 81من القانون رقم  ،10 -10والمواد  10و 10و 00من النظام رقم -08
 ،10والمادة  10من المرسوم التنفيذي رقم  ،10 -10وغيرىا من النصوص القانونية التي
تم الوقوف عندىا في أكثر من موضع من ىذا البحث وفي ىذا دعوة لممشرع إلى تحري

الدقة عند صياغة النصوص القانونية تفاديا لموقوع في أية إشكاالت عند تطبيقيا.

 اقتراح تعديل المادة  01من المرسوم التنفيذي رقم  078 -18المتضمن إنشاء خمية معالجةاالستعالم المالي وتنظيميا وعمميا ،في مسألة طريقة انتقاء األعضاء المختصين في

المجال البنكي والمالي واألمني ،إذ المفروض أن يتم النص عمى تدخل الجيات المستخدمة

ليؤالء األعضاء ،ألنيا ستكون قادرة عمى انتقاء المختصين في المجاالت المطموبة عمى
أساس كفاءتيم وخبرتيم في أداء أعماليم.

 اقتراح تعديل بعض النصوص القانونية وتحيين مضمونيا بما يتناسب والقوانين المعدلة،كتعديل مضمون الممحق الخاص باإلخطار بالشبية بما يتوافق ونص المادة  10من
القانون رقم  10 -10المعدل والمتمم وذلك فيما يخص موضوع الخاضعين لواجب

اإلخطار بالشبية ،ألن الممحق تقوم بإعداده خمية معالجة االستعالم المالي ،وينبغي أن
يكون متوافقا مع النصوص القانونية التي جاء تطبيقا ليا.

 اقتراح تعديل مضمون المادة  00من النظام رقم  10 -08بما يتناسب والمادة  17منالمرسوم التنفيذي رقم .10 -10

 نظ ار لخصوصية جريمة تبييض األموالُ ،يفترض بالمشرع أن يحدد جزاءات تأديبية خاصةبمخالفة ىذا التشريع ،مثمما ىو الحال عميو بالنسبة لمجزاءات الجنائية ،إذ يالحظ أن
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المشرع قد اعتنى بموجب نصوص كثيرة في القانون رقم  10 -10المعدل والمتمم ،بتحديد
الجزاءات الجنائية المترتبة عمى مخالفة أحكام ىذا القانون وذلك نظ ار لخصوصية جريمة

تبييض األموال في حد ذاتيا ،فاليدف من ىذه األحكام ىو مكافحة ىذه الجريمة ،لذلك

يجدر أن تخصص عقوبات تأديبية خاصة بالمخالفين لمقواعد القانونية المقررة لموقاية
ومكافحة تبييض األموال بحيث تكون مناسبة تماما ليؤالء المخالفين ،مثمما ىو الحال

بالنسبة لمعقوبات الجزائية.

 دعوة المشرع إلى ضبط وتوحيد المصطمحات المتعمقة ببعض المفاىيم ،عمى غرارمصطمح المستفيد الفعمي.

 الدعوة إلى إعادة النظر في موضوع طريقة احتساب المدة المقررة لحفظ المستندات والعملعمى عدم توحيدىا ،نظ ار الختالف وقت إصدار كل نوع من المستندات.

 دعوة المشرع إلى تعديل النصوص القانونية بما يكفل ويدعم استقاللية خمية معالجةاالستعالم المالي ،بل واصدار نص تشريعي خاص بيا ،عمى غرار بقية السمطات اإلدارية

صرح بذلك في ظل قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب
المستقمة ،طالما أنو ّ
عند تعديمو سنة .8108

 دعوة المشرع إلى التمييز بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي في حالة اإلخاللبواجب اإلخطار من حيث الجزاء الجنائي المقرر لذلك.

 إذا كان اليدف من إلغاء المرسوم التنفيذي المتعمق بالحد المطبق عمى عمميات الدفع التييجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية لسنة  ،5002كان بسبب

عدم تمكن البنوك من استيعاب العدد اليائل من المعامالت بسبب ضآلة المبمغ المحدد

وبسبب افتقار البنوك لإلمكانيات المادية الضرورية لفتح الحسابات ،واذا كان في اإلمكان
األخذ بالسبب ذاتو لتبرير رفع المبمغ المذكور ،في كال المرسومين الصادرين فيما بعد.

فيذا معناه أن القطاع البنكي ال يزال يفتقر إلى اإلمكانيات والوسائل التي تمكنو من تحسين
مستوى الخدمات التي يقدميا.

 اقتراح تعديل المادة  10من المرسوم التنفيذي المتعمق بالحد المطبق عمى عمميات الدفععن طريق القنوات البنكية والمالية ،والتي تحدد الحد المطموب الستعمال وسائل الدفع ،بأن

يتم تخفيض السقف المحدد إلجبارية استعمال وسائل الدفع في الوفاء إلى الحد المعقول

وعدم المبالغة في رفعو ،خصوصا وأن من الطرق المعتمدة في عمميات تبييض األموال
ىي أن يتم إيداع مبالغ ذات قيم صغيرة حتى ال تثير الشبيات ،ثم يتم تحويميا إلى
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حسابات أجنبية ،باإلضافة إلى عدم تحديد المعامالت التي يتوجب معيا استعمال وسائل
الدفع.

عد كضمان لفعالية إجراءات مراقبة الحسابات
كما أن اتخاذ مثل ىذه الخطوة ُي ّ
والعمميات المالية التي يتم إجراؤىا ،باإلضافة إلى تحقيق استجابة جدية إللزامية استعمال

وسائل الدفع في الوفاء ،وىو األمر الذي يدعو إلى مضاعفة الجيود لتطوير المنظومة

البنكية حتى تكون أكثر فعالية من حيث طبيعة الخدمات التي تقدميا ،ومن حيث التزاميا

بااللتزامات التي فرضيا عمييا قانون الوقاية من تبييض األموال.

 -واذا كان نجاح مكافحة جريمة تبييض األموال مرىون بالتطبيق الفعمي والصحيح لتدابير

اليقظة ،سواء خالل مرحمة تسميم وسائل الدفع ،أو خالل مرحمة استعماليا فإن ىذا األمر

لن يتأت إال بمحافظة البنوك عمى سمعتيا االئتمانية ،خصوصا وأن الثقة في البنوك
الجزائرية ضعيفة ،وذلك بسبب انتشار المعامالت المشبوىة باإلضافة إلى اتساميا بالبطء
مع أبسط الممفات ،فالتعامل مع البنوك يشبو التعامل مع اإلدارات العمومية ،مع أنيا
شركات تجارية تيدف إلى تحقيق الربح وجمب العمالء ،ناىيك عن الفضائح المالية التي

عرفيا القطاع البنكي الجزائري ،عمى غرار قضية الخميفة بنك ،وىو ما يقتضي بذل الجيود

لبناء منظومة بنكية فعالة ومحل ثقة أفراد المجتمع.

 وعمى ىذا األساس ،يجدر القول بأن القانون ليس مجرد حبر عمى ورق ،ولنجاح المكافحةالبد من تفعيل النصوص القانونية ،وقبل ذلك ،ال بد من فيميا واستيعاب مضمونيا جيدا

حتى يمكن تطبيقيا بشكل صحيح وسوي ،ويمكن تحقيق نتيجة إيجابية فاستعمال وسائل

الدفع إذ ُعم َم ستتحقق مقولة "ضرب عصفورين بحجر واحد" ،فمن جية مواكبة التكنولوجيا
من خالل توسيع بل تعميم استعمال وسائل الدفع االلكتروني ،ومن جية أخرى تفعيل
النصوص القانونية بيدف محاربة تبييض األموال عن طريق ىذه الوسائل.

تم بعون اهلل وحمده
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ANNEXE
MODELE DE LETTRE DE REFUS D’OUVERTURE DE COMPTE
Au recto
Madame, Monsieur,
Vous avez souhaité ouvrir un compte de dépôt dans notre banque.
Cependant, nous sommes au regret de vous informer que nous ne donnons pas
une réponse favorable à votre demande.
Nous vous informons, toutefois, que dans le cas où vous ne disposeriez d’aucun
compte de dépôt, il vous est possible, conformément à la législation sur le droit
au compte, de prendre contact avec la succursale de la Banque d’Algérie la plus
proche de votre domicile, à l’adresse suivante :
Nous vous informons également que nous pouvons effectuer cette démarche, en
votre nom et pour votre compte, auprès de la Banque d’Algérie et si vous le
souhaitez, après fourniture d’une pièce d’identité comprenant une photographie
et d’un justificatif de domicile.
La Banque d’Algérie vous désignera une banque qui gérera votre compte.
Dans ce cas, vous bénéficierez automatiquement de la part de la banque ainsi
désignée d’un ensemble de services bancaires dont vous trouverez ci-joint la
liste.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments
distingués.
Banque X
Au verso
Procédure à suivre pour l’exercice du droit au compte :
L’ordonnance 03 -11 relative à la monnaie et au crédit (article 119 bis) prévoit
que « ….toute personne qui s’est vue refuser l’ouverture d’un compte de dépôt
par les banques de la place et qui, de ce fait, ne dispose d’aucun compte, peut
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demander à la banque d’Algérie de lui désigner une banque auprès de laquelle
elle pourra ouvrir un tel compte.
La banque peut limiter les services liés à l’ouverture du compte aux seules
opérations de caisse. »
Si vous n’avez pas de compte de dépôt et que vous n’avez pas réussi à en obtenir
un, l’établissement qui a refusé de vous en ouvrir un vous remettra cette lettre de
refus.
Muni de ce document, ainsi que d’une déclaration sur l’honneur indiquant que
vous n’avez pas d’autre compte de dépôt, d’une pièce d’identité comportant une
photographie et d’un justificatif de domicile, vous pouvez vous rendre au
guichet de la Banque d’Algérie le plus proche de votre domicile qui désignera
d’office un établissement où un compte de dépôt vous sera ouvert selon la
procédure du droit au compte.
Si vous êtes une personne physique, vous pouvez également demander à
l’établissement qui a refusé de vous ouvrir un compte d’effectuer en votre nom
et pour votre compte cette démarche auprès de la Banque d’Algérie. Si vous le
souhaitez, il pourra vous informer de cette décision.
Vous bénéficierez alors des services bancaires suivants, liés à l’exercice du droit
au compte :
- l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
- l'envoi périodique de relevé des opérations effectuées sur le compte ;
- l'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
- les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de la banque teneur de compte ;
- les paiements par prélèvement ou virement bancaire ;
- des moyens de consultation à distance du solde du compte, lorsque la banque
offre ce service ;
- une carte bancaire.
Vous devez être prévenu, ainsi que la Banque d’Algérie, par une lettre motivée,
de toute décision de fermeture de ce compte prise à l’initiative de la banque
désignée par la Banque d’Algérie. Un délai de deux mois doit vous être accordé
avant la fermeture effective de votre compte de dépôt.
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ANNEXE
DEMANDE D’INTERVENTION DE LA BANQUE D’ALGERIE
EXERCICE DU DROIT AU COMPTE DE DEPOT POUR UNE
PERSONNE PHYSIQUE
(Article119 bis de l’ordonnance n° 03-11 relative à la monnaie et au crédit,
modifiée et complétée)

IDENTITÉ ET DOMICILE DU DEMANDEUR :
· Civilité :

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom de naissance :
Nom marital ou d’usage :

Prénoms :
Date et Lieu de naissance :
Nature et numéro de la pièce d’identité comportant une photographie
(photocopie jointe):
· Adresse :
-------------------------------------------------------------► SOUHAITS EXPRIMÉS PAR LE DEMANDEUR QUANT AU
GUICHET APPELÉ À OUVRIR LE COMPTE (notamment localisation) :

► SIGNATURE ET DÉCLARATION DU DEMANDEUR :
J’atteste sur l’honneur ne disposer, à ce jour, d’aucun compte de dépôt.

Date :
approuvé »)

Signature : (précédée de la mention « Lu et
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أوال :المرجع بالمغة العربية
 -Iالكتب:

.1

إبراىيم أحمد السيد لبيب ،الدفع بالنقود االلكترونية :الماىية والتنظيم القانوني ،دراسة تحميمية

.2

أبو عمر محمد عبد الودود عبد الحفيظ ،المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي،دراسة

مقارنة ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،االسكندرية.2009،
مقارنة ،دار وائل لمطباعة والنشر ،األردن.1999 ،

.3

أبو فروة محمود محمد ،الخدمات البنكية االلكترونية عبر االنترنيت ،دار الثقافة لمنشر

.4

الزبن سميمان ضيف اهلل ،التحويل االلكتروني لألموال ومسؤولية البنوك القانونية ،دار الثقافة

والتوزيع ،عمان ،األردن.2009 ،

لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2012 ،

.5

السبكي ىاني ،عمميات غسيل األموال :دراسة موجزة وفقا لممنظور اإلسالمي وبعض

.6

الصبري محمد سعدي ،الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ،النظرية العامة لاللتزامات

التشريعات الدولية والوطنية ،دار الجامعة الجديدة ،األزريطة ،مصر.2008 ،

مصادر االلتزام :العقد واإلرادة المنفردة ،الطبعة الرابعة ،دار اليدى ،عين مميمة ،الجزائر
.2008 -2007

.7

الشماع فائق محمود ،الحساب المصرفي ،دراسة قانونية مقارنة ،الطبعة األولى ،اإلصدار

.8

الطائي ياسر شاكر محمود ،بطاقة االنترنيت المصرفية :دراسة قانونية مقارنة ،دار الكتب

.9

الطراونة بسام حمد ،ممحم باسم محمد ،األوراق التجارية والعمميات المصرفية ،دار المسيرة

الثاني ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن.2009 ،

القانونية ،مصر.2017 ،

لمنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.2010 ،

 .10بوجممين وليد ،سمطات الضبط في القانون الجزائري ،دار بمقيس ،الجزائر .2011

 .11جعفور محمد سعيد ،مدخل إلى العموم القانونية ،الجزء الثاني :دروس في نظرية الحق ،دار
ىومة ،الجزائر.2011،
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 .12حجازي عبد الفتاح بيومي ،جريمة غسيل األموال بين الوسائط االلكترونية ونصوص
التشريع ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2005 ،
 .13حجازي عبد الفتاح بيومي ،جريمة غسل األموال عبر شبكة االنترنيت ،دار النيضة العربية
مصر.2009 ،

 .14خالد سميمان ،تبييض األموال ،جريمة بال حدود ،دراسة مقارنة ،المؤسسة الحديثة لمكتاب
طرابمس ،لبنان.2004 ،

 .15ذوابة محمد عمر ،ياممكي أكرم ،عقد التحويل المصرفي االلكتروني( ،دراسة قانونية مقارنة)
دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2006 ،

 .16رحماني منصور ،القانون الجنائي لممال واألعمال ،الجزء األول ،دار العموم لمنشر والتوزيع
عنابة.2012 ،

 .17رحيم بو ختيار صديق ،النقل المصرفي االلكتروني :دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونية
مصر.2013 ،

 .18رضوان فايز نعيم ،بطاقات الوفاء ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1990،
 .19سعيفان محمود محمد ،تحميل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمميات غسيل األموال ،دار
الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن.2008 ،

 .20سفر أحمد ،أنظمة الدفع االلكترونية ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت.2008 ،
 .21شبيمي مختار ،اإلجرام االقتصادي والمالي وسبل مكافحتو ،الطبعة الثانية ،دار ىومة
الجزائر.2011 ،

 .22صقر نبيل ،تبييض األموال في التشريع الجزائري ،دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع،عين
مميمة ،الجزائر.2008 ،

 .23عبد الحميد رضا السيد ،سرية الحسابات المصرفية عمى ضوء القرار بقانون رقم  205لسنة
 1990وقانون التجارة الجديد ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2002 ،

 .24عبد المنعم سميمان ،النظرية العامة لقانون العقوبات :دراسة مقارنة ،منشورات الحمبي
الحقوقية ،بيروت ،لبنان.2003 ،
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 .25عبد المنعم سميمان ،مسؤولية المصرف الجنائية عن األموال غير النظيفة ،ظاىرة غسيل
األموال ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،االسكندرية ،مصر.2002 ،
 .26عرفة السيد عبد الوىاب ،الوجيز في مكافحة غسيل األموال ،دار المطبوعات الجامعية
اإلسكندرية.2005 ،

 .27عكروم عادل ،جريمة تبييض األموال ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة االسكندرية
مصر.2013 ،

 .28عواجة نبيل محمد عبد الحميم ،المسؤولية الدولية عن جرائم غسل األموال في ضوء أحكام
القانون الدولي ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2009 ،

 .29عوض عمي جمال الدين ،عمميات البنوك من الوجية القانونية ،الطبعة الرابعة ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.1993 ،

 .30طو مصطفى كمال ،القانون التجاري :األوراق التجارية_ العقود التجارية_ عمميات البنوك_
اإلفالس ،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية.1999 ،

 .31طو مصطفى كمال ،بندق وائل أنور ،األوراق التجارية ووسائل الدفع االلكترونية الحديثة،دار
الفكر الجامعي ،االسكندرية.2007 ،

 .32طو مصطفى كمال ،عمميات البنوك ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية.2005 ،
 .33طوالبة مؤيد حسن ،حسابات الصكوك ومسؤولية المصارف ،دار وائل لمنشر ،عمان،األردن
.2004

 .34طوبيا بيار إميل ،بطاقة االعتماد والعالقات التعاقدية الناشئة عنيا ،دراسة تحميمية مقارنة
عمى ضوء أحدث ق اررات النقض الصادرة عن محكمة التمييز الفرنسية،منشورات الحمبي
الحقوقية ،بيروت ،لبنان.2000 ،
 .35لعشب عمي ،اإلطار القانوني لمكافحة غسل األموال ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر.2009 ،

 .36محمدين جالل وفاء ،دو البنوك في مكافحة غسيل األموال ،دار الجامعة الجديدة لمنشر
االسكندرية.2004 ،
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 .37مغبغب نعيم ،السرية المصرفية ،دراسة في القانون المقارن :بمجيكا ،فرنسا ،الموكسمبورغ
سويس ار ولبنان ،بدون دار نشر ،بدون بمد نشر.1996 ،
 .38مغبغب نعيم ،تيريب وتبييض األموال ،دراسة في القانون المقارن ،بدون دار نشر ،بدون بمد
نشر.2005 ،

 .39ممياق فضيمة ،وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض األموال( ،دراسة عمى ضوء
التشريعات واألنظمة القانونية سارية المفعول) ،دار ىومة ،الجزائر.2013 ،

 .40ناصيف إلياس ،الموسوعة التجارية الشاممة ،الجزء الثالث :عمميات المصارف ،عويدات
لمنشر والطباعة ،بيروت ،لبنان.1999 ،

 .41ياسين محمد يوسف ،القانون المصرفي النقدي ،منشورات الحمبي الحقوقية بيروت ،لبنان،
.2007

 -IIالرسائل الجامعية:

.1

أرتباس نذير ،العالقة بين السر المصرفي وعمميات تبييض األموال –دراسة مقارنة،-أطروحة
لنيل شيادة الدكتوراه في العموم ،التخصص :قانون ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة

مولود معمري ،تيزي وزو ،بدون سنة مناقشة.

.2

أعميور فرحات ،تنظيم االلتحاق بالمينة المصرفية في التشريع الجزائري ،أطروحة مقدمة

لنيل شيادة الدكتوراه عموم في الحقوق ،تخصص قانون خاص ،قسم الحقوق ،كمية الحقوق

والعموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة  ،1السنة الجامعية .2017 -2016

.3

العيد سعدية ،المسؤولية الجزائية لمبنك عن جريمة تبييض األموال ،أطروحة لنيل شيادة

دكتوراه في العموم ،التخصص :القانون ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود

معمري ،تيزي وزو ،تاريخ المناقشة  20فيفري .2016

.4

آيت وازو زاينة ،مسؤولية البنك المركزي في مواجية األخطار المصرفية في ظل القانون
الجزائري ،رسالة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه في العموم ،التخصص :القانون ،كمية الحقوق

والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2012 ،

.5

تدريست كريمة ،دور البنوك في مكافحة تبييض األموال ،رسالة لنيل شيادة الدكتوراه في
العموم ،التخصص :القانون ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي

وزو ،تاريخ المناقشة 01 :ديسمبر .2014
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.6

جاليمة دليمة ،جريمة تبييض األموال –دراسة مقارنة ،-أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه
التخصص :القانون الجنائي وعمم اإلجرام ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة أبو بكر

بمقايد.2014 -2013 ،

.7

دموش حكيمة ،مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية وتبييض األموال ،أطروحة مقدمة لنيل

شيادة الدكتوراه في العموم ،تخصص القانون ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود

معمري ،تيزي وزو ،تاريخ المناقشة  23ماي .2017

.8

حوالف عبد الصمد ،النظام القانوني لوسائل الدفع االلكتروني ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة

.9

شويطر إيمان رتيبة ،النظام القانوني لمرقابة المصرفية في الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل

الدكتوراه ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة أبو بكر بمقايد ،تممسان.2015 -2014 ،

شيادة دكتوراه عموم في القانون ،تخصص قانون أعمال ،كمية الحقوق ،جامعة اإلخوة

منتوري ،قسنطينة ،السنة الجامعية .2017 -2016
 .10قريمس عبد الحق ،المسؤولية المدنية لمبنوك في مجال الحسابات ،رسالة مقدمة لنيل شيادة
دكتوراه العموم في قانون األعمال ،قسم الحقوق ،كمية الحقوق والعموم القانونية ،جامعة

منتوري قسنطينة.2011 _2010 ،

 .11مباركي دليمة ،غسيل األموال ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه عموم ،تخصص قانون
جنائي ،قسم العموم القانونية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة

.2008 _2007

 .12منصور داود ،اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي في الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل
شيادة دكتوراه العموم في الحقوق ،تخصص :قانون األعمال ،كمية الحقوق والعموم السياسية

قسم الحقوق ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة2016 _2015 ،
 -IIIالمقاالت العممية:

.1

العطور رنا إبراىيم سميمان" ،المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي" ،مجمة جامعة دمشق
لمعموم االقتصادية والقانونية ،دمشق ،الجميورية العربية السورية ،المجمد  ،22العدد 2

 ،2006ص .363متاح عمى:

www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/.../341-381.pdf
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.2

المساعدة أحمد محمود" ،التحويل المصرفي االلكتروني (دراسة مقارنة)" ،المجمة األكاديمية
لمبحث القانوني ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،المجمد 11

العدد  ،2015 ،01ص .ص .61 -29

.3

باخوية دريس" ،واقع السرية المصرفية في الجزائر وتأثيره عمى مكافحة جريمة تبييض

األموال" مجمة المفكر ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،المجمد

السادس

العدد

السابع،

،2011

ص.

ص

-305

.322

متاح

عمى:

https://www.asjp.cerist.dz

.4

بوخرص عبد العزيز" ،االستعالم المصرفي وسيمة لمحد من المخاطر البنكية" ،مجمة البحوث
والدراسات القانونية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة محمد بوضياف ،المسيمة ،العدد

الرابع ،مارس  ،2017ص .ص .107 -71

.5

بوراس أحمد ،عياش زبير" ،الجياز المصرفي الجزائري في ظل التكيف مع المعايير الدولية
لمرقابة المصرفية" ،مجمة العموم االنسانية ،العدد  ،30المجمد ب ،جامعة منتوري ،قسنطينة

ديسمبر  ،2008ص .ص .237 -215

.6

بلجودي أحالم" ،البنوك فً مواجهة التحوٌل االلكترونً لألموال" ،المجلة األكادٌمٌة للبحث
القانونً ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،جامعة عبد الرحمن مٌرة ،بجاٌة ،المجلد ،17العدد

.7

بن لطرش منى" ،السمطات اإلدارية المستقمة في المجال المصرفي :وجو جديد لدور الدولة"

.8

تواتي نصيرة" ،المركز القانوني لموسيط المالي في بورصة القيم المنقولة" ،المجمة األكاديمية

 ،2018 ،01ص .ص  .245 -226متاح علىhttp://univ-bejaia.dz :

مجمة إدارة ،المجمد  ،12العدد  ،2002 ،02ص .ص .82 -57

لمبحث القانوني ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،عدد خاص

 ،2017ص .ص  .131 -115متاح عمىhttp://univ-bejaia.dz :

.9

تومي إبراىيم" ،تقييم تجربة استخدام نظامي التسوية اإلجمالية الفورية لممبالغ الكبيرة والدفع

المستعجل ) (ARTSوالمقاصة االلكترونية لممدفوعات الخاصة بالجميور العريض)(ATCI

في النظام المصرفي الجزائري خالل عقد من الزمن  ،"2015 -2006مجمة العموم
اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد  ،46مارس  ،2017ص .ص .454 -441

 .10دحماني فريدة" ،االلتزام باإلخطار بالشبية دور ميم في مكافحة تبييض األموال في الجزائر"
المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود
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معمري ،تيزي وزو ،المجمد الثاني ،العدد  15 ،02نوفمبر  ،2016ص .ص -266
 .296متاح عمىhttps://www.asjp.cerist.dz :

 .11دغيش أحمد" ،الشيك وفق التعديالت الجديدة لمقانون التجاري الجزائري" ،دفاتر السياسة
والقانون ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،العدد  ،2011 ،04ص .ص  .162 -137متاح

عمىhttps://revues.univ-ouargla.dz :

 .12دموش حكيمة" ،التزام البنوك باإلخطار عن العمميات المشبوىة" ،المجمة األكاديمية لمبحث
القانوني ،كمية الحقوق والعموم السياسة ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،المجمد  ،08العدد

 ،2013 ،02ص .ص .299 -285

 .13رشم محمد حسن ،سمايمي نوفل ،بوطورة فضيمة" ،تطور أساليب غسيل األموال ودور
إجراءات الرقابة الوقائية في البنوك لتعزيز مواجية الظاىرة (مع اإلشارة إلجراءات البنوك في

الجياز المصرفي الجزائري)" ،آفاق لمعموم ،جامعة الجمفة ،العدد  ،2016 ،01ص .ص

 .24 -01متاح عمىhttps://www.asjp.cerist.dz :

 .14زروني مصطفى ،حنك سعيدة" ،دوافع استعمال شبكة سويفت »  « SWIFTفي المعامالت
الدولية" ،مجمة اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ،المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد

التطبيقي،

العدد

،20

،2013

ص.

ص

-139

.152

متاح

عمى:

www.enssea.net/enssea/majalat/2008.pdf

 .15زيدومة درياس" ،جريمة تبييض األموال وآليات مكافحتيا" ،المجمة الجزائرية لمعموم القانونية
واالقتصادية والسياسية ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر ،العدد  ،01مارس  ،2011ص .ص

.359 -313

 .16غربي أحسن" ،نسبية االستقاللية الوظيفية لمسمطات االدارية المستقمة" ،مجمة البحوث
والدراسات االنسانية ،جامعة  20أوث  ،1955سكيكدة ،العدد  ،2015 ،11ص .ص

 .266 -233متاح عمىhttp://www.univ-skikda.dz :

 .17فراحتية كمال" ،آليات ىيئة االستعالم المالي المعتمدة في مكافحة جريمة تبييض األموال في
الجزائر" ،المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة

مولود معمري ،تيزي وزو ،المجمد الثاني ،العدد  02 ،01جويمية  ،2016ص .ص -189
 .206متاح عمىhttps://www.asjp.cerist.dz :
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 .18قريمس عبد الحق" ،مدى مسؤولية البنوك عن اإلخالل بااللتزامات المقررة لموقاية من تبييض
األموال" ،المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية ،كمية الحقوق ،جامعة
الجزائر ،العدد  ،04ديسمبر  ،2012ص .ص .265 -231

 .19لعوارم وىيبة" ،البنيان القانوني لمجريمة البيضاء ،جريمة العصر "تبييض األموال"" ،المجمة
األكاديمية لمبحث القانونية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية

العدد  ،2011 ،01ص .ص  .250 -235متاح عمىhttps://www.asjp.cerist.dz :

 .20لعوارم وىيبة" ،التدابير الوقائية لمكافحة جريمة تبييض األموال :دراسة مقارنة بين المواثيق
الدولية ،التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي" ،المجمة األكاديمية لمبحث القانوني ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،المجمد  ،06العدد 2012 ،02

ص .ص  .187 -158متاح عمىhttps://www.asjp.cerist.dz :

 .21لعوارم وىيبة" ،دور وسائل الدفع االلكترونية في تبييض األموال" ،مجمة دراسات وأبحاث

جامعة الجمفة ،العدد  18مارس  ،2015ص .ص  .212 -198متاح عمى:

https://www.asjp.cerist.dz

 .22لعيد مفتاح" ،مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك في القانون الجزائري" ،مجمة الحقيقة
لمعموم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة أحمد دراية ،أدرار ،المجمد  ،12العدد  ،27سبتمبر

 ،2018ص .ص  .133 -116متاح عمىhttps://www.asjp.cerist.dz :

 .23معزوز دليمة" ،مصادر تبييض األموال" ،مجمة معارف ،المركز الجامعي العقيد أكمي محند
أولحاج ،البويرة ،العدد  ،2009 ،06ص .ص .148 -137

 .24وراق إسماعيل فتح الرحمن حامد ،عمر آمنة محمد" ،التحديات التي تواجو القطاع المصرفي

في مكافحة ظاىرة غسل األموال :دراسة لعينة من البنوك التجارية بوالية الخرطوم" ،مجمة
العموم االقتصادية ،كمية الدراسات التجارية ،جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا ،المجمد 17

العدد

،2

،2016

ص.

ص

-01

.21

متاح

عمى:

http://scientific-

journal.sustech.edu/

 -IVالمداخالت:
 .1البساط ىشام" ،المحافظة عمى أسرار العمالء وعدم التدخل في شؤونيم" ،المجموعة
المتخصصة في المسؤولية القانونية لممينيين ،المؤتمر العممي السنوي لكمية الحقوق
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منشورات الحمبي الحقوقية ،الجزء الثالث :المسؤولية اإلعالمية والمصرفية والمحاسبية
والجزء ال اربع :سوسيولوجيا المين ،بيروت ،لبنان ،2000 ،ص .ص .125 -113
 .2القميوبي سميحة" ،وسائل الدفع الحديثة" ،الجديد في أعمال المصارف من الوجيتين
القانونية واالقتصادية ،أعمال المؤتمر العممي السنوي لكمية الحقوق بجامعة بيروت العربية

الجزء األول :الجديد في التقنيات المصرفية ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان

 2002ص .ص .85 -59

 .3أدىم فوزي" ،مكافحة جرائم تبييض األموال من خالل التشريع المبناني" ،الجديد في أعمال
المصارف من الوجيتين القانونية واالقتصادية ،أعمال المؤتمر العممي السنوي لكمية

الحقوق بجامعة بيروت العربية ،الجزء الثالث :الجرائم المتعمقة بأعمال المصارف،منشورات

الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،2002 ،ص .ص .287 -267

 .4حدري سمير" ،السمطات اإلدارية المستقمة واشكالية االستقاللية" ،أعمال الممتقى الوطني
حول سمطات الضبط المستقمة في المجالي االقتصادي والمالي ،قاعة الحاضرات أبوداو

كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،يومي  23و ،24ماي
 2007ص .ص .64 -43

 .5حمادة زياد نديم" ،تبييض األموال والسرية المصرفية" ،الجديد في أعمال المصارف من
الوجيتين القانونية واالقتصادية :أعمال المؤتمر العممي السنوي لكمية الحقوق بجامعة

بيروت العربية ،الجزء الثالث :الجرائم المتعمقة بأعمال المصارف ،منشورات الحمبي

الحقوقية ،2002 ،ص .ص .344- 319

 .6راشدي سعيدة" ،مفيوم السمطات اإلدارية المستقمة" ،أعمال الممتقى الوطني حول سمطات
الضبط المستقمة في المجالي االقتصادي والمالي ،قاعة الحاضرات أبوداو ،كمية الحقوق

والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،يومي  23و ،24ماي  ،2007ص.

ص .424

 .7شافي نادر عبد العزيز" ،مكافحة تبييض األموال" ،الجديد في أعمال المصارف من

الوجيتين القانونية واالقتصادية ،أعمال المؤتمر العممي السنوي لكمية الحقوق بجامعة

بيروت العربية الجزء الثالث :الجرائم المتعمقة بأعمال المصارف ،منشورات الحمبي الحقوقية
بيروت ،لبنان ،2002 ،ص.202 -169 .
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 .8شعيب محمد" ،تبييض األموال" ،الجديد في أعمال المصارف من الوجيتين القانونية
واالقتصادية ،أعمال المؤتمر العممي السنوي لكمية الحقوق بجامعة بيروت العربية ،الجزء
الثالث :الجرائم المتعمقة بأعمال المصارف ،جريمة تبييض األموال ،منشورات الحمبي

الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،2002 ،ص .ص .266-231

 .9عبد اهلل ليندة ،فعمية تدخل اإلدارة لمواجية الجرائم المالية ،أعمال الممتقى الوطني حول
الجرائم المالية وسبل مكافحتيا ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة محمد الصديق بن

يحي جيجل ،يومي  04و 05ديسمبر  ،2013ص .ص .327 -311
 .10عبد اهلل ليندة" ،تبييض األموال عن طريق االعتماد المستندي االلكتروني" ،أعمال
المؤتمرات ،المؤتمر الدولي الرابع عشر حول الجرائم االلكترونية ،يومي  24و 25مارس
 ،2017طرابمس ،لبنان ،ص .ص .190 -173

 .11غصوب عبده جميل" ،االستعالم المصرفي" ،الجديد في أعمال المصارف من الوجيتين
القانونية واالقتصادية ،أعمال المؤتمر العممي السنوي لكمية الحقوق بجامعة بيروت العربية

الجزء األول :الجديد في التقنيات المصرفية ،منشورات الحمبي الحقوقية بيروت ،لبنان

 ،2002ص .ص .462 -373

 .12قشقوش ىدى حامد" ،جريمة تبييض األموال في نطاق التعاون الدولي" ،الجديد في أعمال
المصارف من الوجيتين القانونية واالقتصادية ،أعمال المؤتمر العممي السنوي لكمية

الحقوق بجامعة بيروت العربية ،الجزء الثالث :الجرائم المتعمقة بأعمال المصارف،منشورات

الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،2002 ،ص .ص .168 -07

 .13كركبي مروان" ،المسؤولية المينية لممصارف" ،المجموعة المتخصصة في المسؤولية
القانونية لممينيين ،المؤتمر العممي السنوي لكمية الحقوق ،الجزء الثالث :المسؤولية

اإلعالمية والمصرفية والمحاسبية ،،والجزء الرابع :سوسيولوجيا المين ،منشورات الحمبي
الحقوقية بيروت ،لبنان ،2000 ،ص .ص .110 -97

 -Vمقال غير منشور في مجمة:
سركار ظاىر عمر" ،األموال المشبوىة ودور البنك المركزي" ،ص .ص  .16 -01متاح
عمىwww.nazaha.iq/search_web/eqtsade/5.doc :
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 -VIالنصوص القانونية:
 -1-VIالدستور:
دستور  ،1996صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،438 -96المؤرخ في  07ديسمبر 1996

يتعمق بإصدار نص تعديل الدستور ،المصادق عميو في استفتاء  28نوفمبر  ،1996الجريدة

الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،76الصادر في  08ديسمبر  ،1996معدل بموجب القانون
رقم  ،01-16المؤرخ في  06مارس  ،2016يتضمن التعديل الدستوري ،الجريدة الرسمية
لمجميورية الجزائرية العدد  14الصادر في  07مارس .2016

 -2-VIاالتفاقيات الدولية:
 .1اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية ،الموافق
عمييا في فيينا بتاريخ  20ديسمبر  ،1988المصادق عمييا بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي

رقم  ،41 -95المؤرخ في  28جانفي  ،1995الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد 07
الصادر في  15فيفري .1995

 .2االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرىاب ،المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم
 09ديسمبر  ،1999مصادق عمييا بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 445 _2000

المؤرخ في  23ديسمبر  ،2000الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،01الصادر في
 03جانفي .2001

 .3اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية
العامة لمنظمة األمم المتحدة ،بتاريخ  15نوفمبر  ،2000المصادق عمييا بتحفظ بموجب

المرسوم الرئاسي رقم  ،55 -02المؤرخ في  05فيفري  ،2002الجريدة الرسمية لمجميورية
الجزائرية العدد  ،09الصادر في  10فيفري .2002
 .4اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،معتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك

يوم  31أكتوبر  ،2003مصادق عمييا بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،128 _04مؤرخ

في  19أفريل  ،2004الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،26الصادر في  15أفريل
.2004
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 -3-VIالقوانين واألوامر:

.1

أمر رقم  156-66مؤرخ في  8يونيو  ،1966يتضمن قانون العقوبات ،الجريدة الرسمية
لمجميورية الجزائرية العدد  ،49الصادر في  11جوان  ،1966معدل ومتمم ،السيما بموجب

قانون رقم  15-04مؤرخ في  10نوفمبر  ،2004الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد
 71الصادر في  10نوفمبر .2004

.2

أمر رقم  ،58 -75مؤرخ في  26سبتمبر  ،1975يتضمن القانون المدني ،الجريدة الرسمية

.3

أمر رقم  ،59 -75مؤرخ في  26سبتمبر  ،1975يتضمن القانون التجاري ،الجريدة الرسمية

لمجميورية الجزائرية العدد  ،78الصادر في  30سبتمبر  ،1975معدل ومتمم.

لمجميورية الجزائرية العدد  ،101الصادر في  19ديسمبر  ،1975معدل ومتمم ،السيما
بموجب قانون رقم  ،02 -05مؤرخ في  06فيفري  ،2005الجريدة الرسمية لمجميورية
الجزائرية العدد  ،11الصادر في  09فيفري .2005

 .4قانون رقم  ،13 – 78مؤرخ في 31ديسمبر  ،19يتضمن قانون المالية لسنة ،1979الجريدة
الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،55الصادر في  31ديسمبر .1978

 .5قانون رقم  ،07 -79مؤرخ في  21جويمية  ،1979يتضمن قانون الجمارك ،الجريدة

الرسمية العدد  ،30الصادر في  24جولية  ،1979معدل ومتمم السيما بموجب القانون رقم

 04-17المؤرخ في  16فيفري  ،2017الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد 11
الصادر في  19فيفري .2017

.6
.7

قانون رقم  ،33 – 88مؤرخ في  31ديسمبر  ،1988يتضمن قانون المالية لسنة 1989
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،54الصادر في  31ديسمبر .1988
قانون رقم  ،10 – 90مؤرخ في  14أفريل  ،1990يتعمق بالنقد والقرض ،الجريدة الرسمية
لمجميورية الجزائرية العدد  ،16الصادر في  19أفريل ( ،1990ممغى).

 .8قانون رقم  25 – 91مؤرخ في  18ديسمبر  ،1991يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،65الصادر في  18ديسمبر .1991

.9

مرسوم التشريعي رقم  ،10 -93مؤرخ في  23ماي  ،1993يتعمق ببورصة القيم المنقولة
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،34الصادر في  23ماي  ،1993معدل ومتمم
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بموجب القانون رقم  ،04 -03مؤرخ في  17فيفري  ،2003الجريدة الرسمية لمجميورية
الجزائرية العدد  ،11الصادر في  19فيفري .2003
 .10قانون رقم  ،11-02مؤرخ في  24ديسمبر  ،2002يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،86الصادر في  25ديسمبر .2002

 .11أمر رقم  ،03 -03مؤرخ في  19جويمية  ،2003يتعمق بالمنافسة ،الجريدة الرسمية
لمجميورية الجزائرية العدد  ،43الصادر في  20جويمية  ،2003معدل ومتمم بموجب
القانون رقم  ،12 -08المؤرخ في  25جوان  ،2008الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية
العدد  36الصادر في  02جويمية  ،2008ومعدل ومتمم بموجب القانون رقم 05 -10

المؤرخ في  15أوث  ،2010الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،46الصادر في

 18أوث .2010

 .12أمر رقم  ،11 -03مؤرخ في  26أوث  ،2003يتعمق بالنقد والقرض ،الجريدة الرسمية

لمجميورية الجزائرية العدد  ،52الصادر في  27أوث  ،2003معدل ومتمم بموجب األمر

رقم  ،04-10المؤرخ في  16أوث  ،2010الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد 50

الصادر في  01سبتمبر  ،2010ومعدل ومتمم بموجب القانون رقم  ،10 -17المؤرخ في

 11اكتوبر  ،2017الجريدة الرسمية العدد  ،57الصادر في  12اكتوبر .2017

 .13قانون رقم  ،02 -04مؤرخ في  23جوان  ،2004يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات

التجارية ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،41صادر في  27جوان ،2004معدل
ومتمم بالقانون رقم  ،06 -10المؤرخ في  15أوث  ،2010الجريدة الرسمية لمجميورية

الجزائرية العدد  ،46الصادر في  18أوث .2010

 .14قانون رقم  ،01-05مؤرخ في  26فيفري  ،2005يتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل
اإلرىاب ومكافحتيما ،معدل ومتمم ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،11الصادر

في  09فيفري  ،2005معدل ومتمم بموجب األمر رقم  ،02-12المؤرخ في  13فيفري
 ،2012الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،08الصادر في  15فيفري 2012

وبموجب القانون رقم  ،06 -15المؤرخ في  15فيفري  ،2015الجريدة الرسمية لمجميورية
الجزائرية العدد  ،08الصادر في  15فيفري .2015

 .15قانون رقم  ،01 -06يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ،الجريدة الرسمية لمجميورية

الجزائرية العدد  ،14الصادر في  08مارس  ،2006معدل ومتمم بموجب األمر رقم -10
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 ،05المؤرخ في  26أوث  ،2010الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،50الصادر
في  01سبتمبر  ،2010وبموجب القانون رقم  ،15 -11المؤرخ في  ،15 -11المؤرخ في
 02أوث  ،2011الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،44الصادر في  10أوث
.2011

 .16قانون رقم  ،02 -06مؤرخ في  20فيفري  ،2006يتضمن تنظيم مينة الموثق ،الجريدة
الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،14الصادر في  08مارس .2006

 .17قانون رقم  ،03 -06مؤرخ في  20فيفري  ،2006يتضمن تنظيم مينة المحضر القضائي
الجريدة الرسمية العدد  ،14الصادر في  08مارس .2006

 .18قانون رقم  ،01 -07مؤرخ في  27فيفري  ،2007يتعمق بتعاونيات االدخار والقرض،الجريدة
الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،15الصادر في  28فيفري .2007

 .19قانون رقم  ،09 -08مؤرخ في  25فيفري  ،2008يتضمن قانون اإلجراءات المدنية
واإلدارية ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،21الصادر في  13أفريل .2008

 .20قانون رقم  ،01 -10مؤرخ في  29جوان  ،2010يتعمق بمين الخبير المحاسب ومحافظ
الحسابات والمحاسب المعتمد ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،42الصادر في

 11جويمية .2010

 .21قانون رقم  ،06 -12المؤرخ في  12جانفي  ،2012يتعمق بالجمعيات ،الجريدة الرسمية
لمجميورية الجزائرية العدد  ،2الصادر في  15جانفي .2012

 .22قانون رقم  ،07 -13مؤرخ في  29أكتوبر  ،2013يتضمن تنظيم مينة المحاماة ،الجريدة
الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،55الصادر في  30أكتوبر .2013

 .23القانون رقم  ،07 -16المؤرخ في  03أوث  ،2016يتضمن تنظيم مينة محافظ البيع
بالمزايدة ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،العدد  ،46الصادر في  03أوث .2016

 .24قانون رقم  ،11 -17مؤرخ في  27ديسمبر  ،2017يتضمن قانون المالية لسنة 2018
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،76الصادر في  28ديسمبر .2017

 .25قانون رقم  ،04 -18مؤرخ في  10ماي  ،2018يحدد القواعد العامة المتعمقة بالبريد
واالتصاالت االلكترونية ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،27الصادر في 13

ماي .2018
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 .26قانون رقم  ،05 -18مؤرخ في  10ماي  ،2018يتعمق بالتجارة االلكترونية ،الجريدة
الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،28الصادر في  16ماي .2018

 -4-VIالنصوص التنظيمية:
.1

مرسوم التنفيذي رقم  ،43 -02مؤرخ في  14جانفي  ،2002يتضمن إنشاء بريد الجزائر
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،04الصادر في  16جانفي .2002

.2

مرسوم تنفيذي رقم  ،127 _02مؤرخ في  07أفريل  ،2002يتضمن إنشاء خمية معالجة
االستعالم المالي وتنظيميا وعمميا ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،23الصادر

في  07أفريل  ،2002معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،275 -08المؤرخ في
 06سبتمبر  ،2008الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية العدد 50
الصادر في  07سبتمبر  ،2008وبموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،237 -10المؤرخ في 10

أكتوبر  ،2010الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،59الصادر في  13أكتوبر
 ،2010وبموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،157_13المؤرخ في  15أفريل  ،2013الجريدة

الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،23الصادر في  28أفريل .2013
.3

مرسوم تنفيذي رقم  ،442 -05مؤرخ في  14نوفمبر  ،2005يحدد الحد المطبق عمى
عمميات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية ،الجريدة

الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،75الصادر في  20نوفمبر( ، 2005ممغى).
.4

مرسوم تنفيذي رقم  ،05 -06مؤرخ في  09جانفي  ،2006يتضمن شكل اإلخطار بالشبية
ونموذجو ومحتواه ووصل استالمو ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،02الصادر

في  15جانفي .2006
.5

مرسوم تنفيذي رقم  ،289 -06مؤرخ في  20أوث  ،2006يتضمن إلغاء أحكام المرسوم
التنفيذي رقم  ،442-05المؤرخ في  14نوفمبر  ،2005الذي يحدد الحد المطبق عمى
عمميات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية ،الجريدة

الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،53الصادر في  30أوث ( ،2006ممغى).
.6

مرسوم تنفيذي رقم  ،18 -09مؤرخ في  20جانفي  ،2009يحدد التنظيم المتعمق بممارسة
مينة الوكيل العقاري ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،06الصادر في 25

جانفي .2009
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.7

مرسوم تنفيذي رقم  ،181 -10مؤرخ في  13جويمية  ،2010يحدد الحد المطبق عمى
عمميات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية ،الجريدة

الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،43الصادر في  14يوليو .2010
.8

مرسوم تنفيذي رقم  ،288 -10يتعمق باألشخاص المؤىمين بالتصريح المفصل لمبضائع

مؤرخ في  14نوفمبر  ،2010الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،71الصادر في
 24نوفمبر .2010

.9

مرسوم التنفيذي رقم  ،58 -15المؤرخ في  08فيفري  ،2015يحدد شروط وكيفيات ممارسة
نشاط وكالء المركبات الجديدة ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،05الصادر في

 08فيفري .2015

 .10مرسوم تنفيذي رقم  ،153 _ 15مؤرخ في  16جوان  ،2015يحدد الحد المطبق عمى
عمميات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية

الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،33الصادر في  22جوان .2015
 -5-VIقرار وزاري

القرار الوزاري المشترك ،المؤرخ في  28ماي  ،2007يتضمن تنظيم المصالح التقنية لخمية
معالجة االستعالم المالي ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،39الصادر في 13

جوان .2007

 -6-VIأنظمة مجمس النقد والقرض:
.1

نظام رقم  ،05 -92مؤرخ في  22مارس  ،1992يتعمق بالشروط التي يجب أن تتوفر في
مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيرييا وممثمييا ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية

العدد  ،8الصادر في  7فيفري .1993
.2

نظام رقم  ،13 -94مؤرخ في  02جوان  ،1994يحدد القواعد العامة المتعمقة بالشروط
البنوك المطبقة عمى العمميات المصرفية ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد 72

الصادر في  06نوفمبر ( ،1994ممغى).
.3

نظام رقم  ،04 -05مؤرخ في  13أكتوبر  ،2005يتضمن نظام التسوية اإلجمالية الفورية
لممبالغ الكبيرة والدفع المستعجل ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،02الصادر في

 15جانفي .2006
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.4

نظام رقم  ،05 _05مؤرخ في مؤرخ في  15ديسمبر  ،2005يتعمق بالوقاية من تبييض
األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد 26

الصادر في  23أفريل ( ،2006ممغى).
.5

نظام رقم  ،06 -05مؤرخ في  15ديسمبر  ،2005يتعمق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع
الخاصة بالجميور العريض األخرى ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد ،26الصادر

في  23أفريل .2006

 .6نظام رقم  ،01 -07مؤرخ في  03فيفري  ،2007يتعمق بالقواعد المطبقة عمى المعامالت
الجارية مع الخارج والحسابات بالعممة الصعبة ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد

 ،31الصادر في  13ماي  ،2007معدل ومتمم بموجب النظام رقم  ،01 -16المؤرخ في
 06مارس  ،2016الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،17الصادر في  16مارس
 2016وبموجب النظام رقم  ،04 -16المؤرخ في  17نوفمبر  ،2016الجريدة الرسمية
لمجميورية الجزائرية العدد  ،72الصادر في  13ديسمبر .2016

.7

نظام رقم  ،01 -08مؤرخ في  20جانفي  2008يتعمق بترتيبات الوقاية من إصدار
الشيكات بدون رصيد ومكافحتيا ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  33الصادر في

 22جوان  ،2008معدل ومتمم بموجب النظام رقم  ،07 -11المؤرخ في  19أكتوبر
 ،2011الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،08الصادر في  15فيفري .2012
.8

نظام رقم  ،04 -08مؤرخ في  23ديسمبر  ،2008يتعمق بالحد األدنى لرأسمال البنوك
والمؤسسات المالية العاممة في الجزائر ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد 72

الصادر في  24ديسمبر .2008
.9

نظام رقم  ،03 -09المؤرخ في  26ماي  ،2009يحدد القواعد العامة المطبقة عمى
العمميات المصرفية ،الجريدة الرسمية العدد  ،53الصادر في  13سبتمبر ( ،2009ممغى).

 .10نظام رقم  ،08 -11مؤرخ في  28نوفمبر  ،2011يتعمق بالرقابة الداخمية لمبنوك
والمؤسسات المالية ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،47الصادر في  29أوث

.2012

 .11نظام رقم  ،03 -12مؤرخ في  28نوفمبر  ،2012يتعمق بالوقاية من تبييض األموال
وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  ،12الصادر في

 27فيفري .2013
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 .12نظام رقم  ،01 -13مؤرخ في  08أفريل  ،2013يحدد القواعد العامة المتعمقة بالشروط
البنكية المطبقة عمى العمميات المصرفية ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد 29

الصادر في  02جوان .2013
-VIIاالجتهاد القضائي:

مجمس الدولة ،الغرفة الثالثة ،قضية رقم  ،112111قرار مؤرخ في  08ماي  ،2000يونين بنك
ضد محافظ بنك الجزائر ومن معو ،مجمة مجمس الدولة ،العدد  ،2005 ،06ص .68

 -VIIIالقاموس:
الفيروزابادي مجد الدين محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،دار اليدى ،عين مميمة الجزائر ،بدون

سنة نشر

 -VIIIIالوثائق:
 -1-VIIIIالوثائق الجزائرية:
أ -الوثائق الخاصة ببنك الجزائر:
متاحة عمى www.bank-of-algeria.dz

 .1بنك الجزائر ،التقرير السنوي  :2008التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر ،سبتمبر .2009
 .2بنك الجزائر ،التقرير السنوي  ،2016التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر.
 .3بنك الجزائر ،الشمول المالي.
ب-

الوثائق الخاصة بخمية معالجة االستعالم المالي:

متاحة عمى http://www.mf-ctrf.gov.dz

 .1خمية معالجة االستعالم المالي ،تقرير النشاط ومعطيات إحصائية  ،2017جانفي .2018

 .2خمية معالجة االستعالم المالي ،الخطوط التوجييية حول تدابير العناية تجاه زبائن الشركات
والمين غير المالية وبعض المؤسسات المالية التي ال تخضع لسمطة بنك الجزائر.
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: الوثائق العربية-2-VIIII
"الضوابط، قسم االمتثال/ المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان، البنك المركزي العراقي.1

الرقابية لممصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بخصوص مكافحة غسيل األموال
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الملخص
أصبحت البنوك في الوقت الحاضر الركيزة األساسية لالقتصاد الوطني ،بحيث أصبحت

تمول مختمف المشاريع االقتصادية والصناعية واالستثمارات من خالل مختمف الموارد المالية التي
تتمقاىا من الجميور.

غير أنيا أصبحت في الوقت نفسو مستودعا لمعائدات المالية التي يتحصل عمييا

المجرمون من وراء مختمف الجرائم ،وذلك بيدف إخفاء صفتيا غير المشروعة ،بل وتحويميا إلى

أموال مشروعة عن طريق استثمارىا في مشاريع مختمفة ،وىذه ىي عممية تبييض األموال طبعا
والتي تتم من خالل االستغالل السمبي لوسائل الدفع التي تمنحيا البنوك لكل زبون يفتح حسابا

لدييا.

باالستناد إلى القانون رقم  50-50المتعمق بتبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،والمعدل

والمتمم خصوصا باألمر رقم  51-01يظير أن لوسائل الدفع دور في مواجية تبييض األموال .إذ
يقع عمى األفراد التزام قانوني باستعمال وسائل الدفع ،مما يفرض عمييم المجوء إلى البنوك بغية
الحصول عمى ىذه الوسائل من خالل طمب فتح حسابات لدى ىذه البنوك.

وعميو ،وبمجرد التقدم لطمب فتح حساب ،تقوم البنوك باتخاذ عدة إجراءات رقابية تتعمق

بيوية الزبائن وبأمواليم ،عمى أنو ال تتوقف ميمة الرقابة عند طمب فتح حساب ،بل تمتد إلى غاية
مرحمة إجراء العمميات البنكية والمالية ،إذ تمتزم البنوك بمراقبة حركة الحسابات ،كل ذلك بيدف
ضبط كل عممية مشبوىة بشبية تبييض األموال ،تحت طائمة مسؤوليتيا التأديبية والجزائية.
Résumé
Les banques sont devenues actuellement le support essentiel pour
l’économie nationale. Elles sont le moyen d’exploitation des ressources
financières reçues, dans le but de financer les projets industriels et économiques,
et les investissements.
Pourtant elles sont devenues un lieux de dépôt que les délinquants
utilisent pour séparer leurs capitaux de leurs activités douteuses. Ils profitent
alors des moyens de paiement pour blanchir leurs capitaux.
D’après la loi 05-01, modifié notamment par l’ordonnance 12- 02, les
moyens de paiement ont un rôle préventif de blanchiment de capitaux. Les
individus sont obligés d’utiliser les moyens de paiement. De ce fait, les banques
doivent faire des vérifications à chaque demande d’ouverture de compte. Mais
également elles doivent surveiller ces comptes lors de la circulation des fonds.
Sous sa responsabilité disciplinaire et pénale.

